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ein 6
916
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Indon
nesisch buffet
b

v.a.
v 24,50
0 p.p.

4,50 p.p. Het
w eigen bu
uffet samen
n vanaf € 24
H buffet bestaat uit eeen aantal ‘vaste’
Stel uw
items aangevuld met vierr door u uittgekozen hoofdgerec
h
chten.
Uiterraard kunt u ook mee
er dan vier hoofdgere
h
chten uitkiiezen.
(v
voor gezelsch
happen vana
af 25 persone
en)

VASTE IITEMS
Soto aja
am
kippenbo
ouillon met garnituur
g
van o.a. prei, ei, kip en pa
aprika
Witte rijjst en bami
ado
Gado ga
e groenten met
m pindasau
us en empingg belinjo
gekookte
deh
Sajur lod
groente gerecht mett o.a. kool, wortel
w
en baamboescheutten
ek
Kroepoe
ambal en seroendeng
Atjar, sa

HOOFDGERECHTEN

4,2
25

n per persoon en
e alleen voor de
d volledige groo
otte van de groe
ep te bestellen)
(prijzen zijn

Babi kettjap
varkensvvlees gestooffd in een kettjapsaus
am
Saté aja
kipsaté m
met een pind
daketjapsauss
bi
Saté bab
varkensssaté met een
n pindaketjapsaus
oi
Tjap tjo
met kip en gebakken
n groenten, geserveerd
g
i n een zoetzu
ure saus
Ikan kerrrie
witvisile
et in een mild
de kerriesaus
edis
Ajam pe
kipilet in
n pikant sauss
Foe yong hai
echt met groe
enten en een zoetzure ssaus
eiergere

O
Op de volgen
nde pagina vindt
v
u nog m
meer hoofdge
erechten en uitbreidingsm
u
mogelijkheden.
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and
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Stel uw
w eigen bu
uffet samen
n vanaf € 24
4,50 p.p. Het
H buffet bestaat uit eeen aantal ‘vaste’
items aangevuld met vierr door u uittgekozen hoofdgerec
h
chten.
Uiterraard kunt u ook mee
er dan vier hoofdgere
h
chten uitkiiezen.
(v
voor gezelsch
happen vana
af 25 persone
en)

HOOFDGERECHTEN

4,7
75

n per persoon en
e alleen voor de
d volledige groo
otte van de groe
ep te bestellen)
(prijzen zijn

Rendangg
gestoofd
d gekruid run
ndvlees
Ikan bali
vis in gekruide saus
Daging ssmoor
gesmoorrd rundvlees met geurige
e kruiden in ssojasaus
Oedang goreng
gebakken garnalen met
m een lichtt pikante sau
us

UITBREIDINGSMOG
GELIJKHEDE
EN
n per persoon en
e alleen voor de
d volledige groo
otte van de groe
ep te bestellen)
(prijzen zijn

Nasi

1,75

Mini loempiaatjes

1,75

oreng
Tahu go
t
gebakken gekruide tahoe

1,75

ntjes
Sambal ggoreng boon
pittig bo
oontjes gereccht

1,75

Ritja ritjja telor
gekookte
e eieren in een
e curry van
n tomaat en pepertjes

1,75

Alle genoemde prijzzen zijn in euro’’s en inclusief BTW.
B
Typefouten en prijswijzigingen
n voorbehouden.
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