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€15,50
€15,50
€19,00
€24,00
€22,00

Authentieke Creoolse kippensoep bereid met gemalen pinda's
Javaanse kruidenbouillon met kip, spitskool, taugé, gebakken uitjes en eireepjes
Javaanse groenteschotel met bloemkool, kouseband en spitskool met pindasaus
Trio gepaneerde gamba's met een zoetzure saus
Saté van gamba's met een licht pikante ketjapsaus
3 stokjes saté van ossenhaas met onze huisgemaakte pindasaus
Saté van kippendĳ geserveerd met pindasaus
Saté van varkensvlees met pindasaus
Saté van tahoe met pindasaus
Garnalenkroepoek
Kroepoek van cassave

* kan zowel vegetarisch als vegan worden geserveerd

€6,50
€6,50
€6,25
€12,00
€12,00
€7,50
€6,50
€6,50
€6
€3,50
€3,75

€19,00
€16,50
€17,50
€18,50
€20,00
€20,00
€16,50
€17,50
€18,00
€19,50
€19,50
€17,50
€15,50
€15,50
€19,00

Creoolse ovenschotel van geraspte tayer en kip met witte rĳst en groenten
Gebakken rĳst met Javaanse kip, gebakken uitjes en eireepjes
Nasi Goreng met een stokje kip- of varkenssaté
Kip, gestoofd rundvlees, gado gado met witte rĳst, 2 stokjes (kip/varkens)saté
Nasi Rames met gebakken rĳst in plaats van witte rĳst
Kip, gestoofd rundvlees, gado gado met bami, 2 stokjes (kip/varkens)saté
Javaanse bami met kip, gebakken uitjes en eireepjes
Bami Goreng met een stokje kip- of varkenssaté
Witte rĳst met geroosterd varkensvlees en kip in Oosterse Kruiden, Chinese kool
Moksi Meti met gebakken rĳst in plaats van witte rĳst
Moksi Meti met bami in plaats van witte rĳst
Javaans gestoofde kip met witte rĳst en groenten
Verschillende knapperige groenten met pindasaus en 2 stokjes (kip/varkens)saté
In kerrie gestoofde kip met groenten en witte rĳst
Lamsvlees gestoofd in kerrie met witte rĳst en groenten

Roti met kip en aardappel gestoofd in kerrie met groenten en ei
Roti met kip in Javaanse kruiden met kerrie-aardappel, groenten en ei
Roti met lamsvlees en aardappelen gestoofd in kerrie met groenten en ei
Roti met gamba's en groenten gestoofd in kerrie
Roti met kabeljauwfilet en groenten in kerriesaus

Heeft u een allergie of dieetwensen?
Laat het ons weten, onze medewerkers informeren u graag!

Voorgerechten
Pindasoep
Saotosoep*
Petjil
Udang Goreng
Saté Udang
Saté Sapi
Saté Ajam
Saté Babi
Saté Tahoe
Kroepoek Udang
Opak Pedis

Hoofdgerechten
Pom
Nasi Goreng
Nasi Pomo
Nasi Rames
Nasi Goreng Rames
Bami Rames
Bami Goreng
Bami Pomo
Moksi Meti
Moksi Nasi
Moksi Bami
Javakip
Gado Gado
Kerriekip
Kerrie Lamsvlees

Roti
Roti Kerriekip
Roti Java
Roti Lams
Roti Udang
Roti Ikan

€8,00
€9,00
€9,50
€9,00
€9,00
€8,00

€9,00
€7,00
€9,00
€8,00
€7,50
€7,50
€6,50

Kabeljauwfilet en groenten in kerriesaus, met witte rĳst
Kabeljauwfilet in zoetzure saus, met witte rĳst en groenten
Gamba's en groenten in kerriesaus, met witte rĳst
Gamba's in zoetzure saus, met witte rĳst en groenten

Gebakken rĳst met roerbak groenten en tahoesaté in pindasaus
Javaanse bami met tahoesaté in pindasaus en roerbak groenten
Mix van knapperige groenten en pindasaus met tahoesaté
Roti met groenten en aardappel in kerriesaus en ei

* kan ook vegan geserveerd worden

€22,00
€22,00
€24,00
€24,00

€16,50
€16,50
€15,50
€15,50

€3,50
€5,00
€5,00
€3,50
€6,50
€2,00

Vers fruit met jonge kokosreepjes en rozensiroop
Kokosĳs met mintsiroop en advocaat
Geflambeerd flensje met malaga-ĳs en kersenvulling
Geflambeerde spekkoek met vanille-ĳs
Vanille-ĳs met geflambeerde kersen en mango
Vanille-ĳs met vers fruit
Vanille-ĳs met chocoladesaus

Espresso met Amaretto en slagroom
Koffie met Jamaica rum en slagroom
Koffie met Borgoe rum en slagroom
Koffie met Grand Marnier of Drambuie en slagroom
Koffie met whiskey en slagroom
Warme chocolademelk met Malibu en slagroom

Vis en Garnalen
Ikan Pomo
Ikan Semoor
Udang Pomo
Udang Semoor

Vegetarisch
Nasi vegetarisch
Bami vegetarisch*
Gado Gado Vega*
Roti vegetarisch*

Extra
Rĳst
Nasi of Bami
Roti-plaat
Pindasaus
Stukje Pom
Sambal Badjak/hotsauce

Nagerecht
Mamyo
Coronie
Sula
Djempol
Faya Lobi
Palulu
Blanche Marie

Koffie
Brasa
Calypso
Sranan Kofi
Fransmang Kofi
Iengriesmang Kofi
Cacao Caribe


