Diverse broodjes

Openingstijden
Maandag				Gesloten
Dinsdag t/m Vrijdag		
telefoon: 06 22 38 21 25

12:00 - 19:00

Zaterdag				14:00 - 19:00
Zondag				Gesloten

Snacks

Bami/nasi

Catering

Lemper			 kip			

1,80

Lemper			 garnaal			

2,00

Pasteitje 			 kip, gehakt of vega

1,80

Risolles			 kip, gehakt of vega

2,50

Bami goreng		

4,00

6,00

Saté basis					7,00

Indische waterfiets		

5,00

Nasi goreng		

4,00		

6,00

Buffet vanaf 25 personen 3 stokjes saté ajam of babi,

Vietnamese loempia 				1,25

Nasi kuning		

4,00

5,50

satésaus, gebakken uitjes, stokbrood of kroepoek

Mini loempia			

8 st.			

Nasi goreng pedis

4,00		

5,50

Curry driehoekjes		

8 st.

Witte rijst		

2,00		

3,50

Loempia			

loempia met 2 saté

2,50

		2,50

Garnalen 			

		2,50
4,00

in loempiadeeg, 8 st.

Bekertje chili saus					1,50

				
			

kleine bak
1-2 pers.

grote bak
2-3 pers.

Groentegerechten

satésaus, gebakken uitjes, lontong, atjar, kroepoek

			

kleine bak

grote bak

*Alle hapjes ook uit de diepvries verkrijgbaar.

			

300 gr.

500 gr.

Kleine gerechten

Atjar tjampoer		

5,00

7,50

Atjar ketimun 		

4,00

6,00

Sambal goreng boontjes

5,00

7,50

Wokgroenten 		

5,00

7,50

		5,00

Broodje saté 		

		5,00

Broodje rendang		

pittig gestoofd rundvlees

5,00

Broodje ajam smoor		

zoet gestoofde kip

5,00

Saté, 3 stokjes		

met kroepoek

		

4,50

Saté, 3 stokjes		

met brood

		

5,00

Saté, 3 stokjes		

met longtong, atjar		

6,50

Nasi goreng 			

2 st. saté, atjar		

8,00

Nasi goreng pedis 		

2 st. saté, atjar		

8,00

Bami goreng 		

2 st. saté, atjar		

8,00

Soto ajam			

gevulde kippensoep

4,50

met saté of vega loempia 7,00
Gado gado 1 of 2 pers.			
/ 12,00

Menu van de week
Menu van de week				

10,95

elke week andere gerechten

Voorkom wachten en geef uw bestelling vooraf door via telefoon of
WhatsApp.
Bezorgen is mogelijk bij een bestelling vanaf € 25,00. In Elst
bezorgen wij gratis. Bezorgen buiten Elst is mogelijk in overleg.

Saté uitgebreid				8,50
Buffet vanaf 25 personen. 3 stokjes saté ajam of babi,

Bekertje saté saus					2,25

Broodje hete kip		

Buffet vanaf 25 personen

Vleesgerechten
Ajam paniki 		

6,50

10,50

Ajam smoor 		

6,50

10,50

Daging rendang		

8,25

13,00

Babi ketjap			

7,50

12,00

Kippetjes in ketjapsaus

10 st.

8,50

Nasi/bami menu			

12,50

Vanaf 25 personen. Nasi goreng, bami goreng,
3 stokjes saté, satésaus, komkommersalade, kroepoek

Buffet vanaf 15 personen
Menu Maluku			

18,50

Menu Suli				

21,00

Menu Wassu			

24,50

Voor meer informatie over de menu’s en de uitgebreide catering
mogelijkheden, kunt u terecht op onze website of kunt u telefonisch
contact met ons opnemen.

Bijgerechten
Tempeh goreng		

6,00

9,50

Sambal goreng telor

per stuk

1,25

Sambal goreng kentang

per 100 gr. 2,25

Spekkoek, pandan / standaard

per stuk

10,00

Sponscake			

per stuk

12,50

Homemade sambal

3,25

6,00

= vegetarisch

Catering is mogelijk op alle dagen van de week voor elke
gelegenheid, ook op feestdagen. Vanaf 15 personen. Complete
catering op locatie inclusief alle materialen en servies. Voor
afwasservice en begeleiding buffet geldt een meerprijs.

