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S A L A S
Indische catering

Bestelformulier afhalen Kerst 2021 
 

Wilt u met de feestdagen ook genieten van heerlijke Indische gerechten? 
Bestel dan uiterlijk 18 december uw afhaalgerechten via onderstaand formulier. 

 
Nasi/bami (bak, 2 pers)       aantal   bedrag 
Nasi kuning (gele rijst)     € 4,50  ______  ______ 
Nasi putih (witte rijst)     € 2,50  ______  ______ 
Nasi goreng met ei     € 5,00  ______  ______ 
Nasi goreng pedis (pittig)    € 5,00  ______  ______ 
Bami goreng      € 5,00  ______  ______ 
 
Vlees/vis (bak, 3 pers)       aantal   bedrag 
Ajam smoor (kip, zoet)     € 7,50  ______  ______ 
Ajam paniki  (kip, pittig)     € 7,50  ______  ______ 
Daging rendang (rund, pittig)    € 9,00  ______  ______ 
Sambal goreng basah (rund, mild)   € 9,00  ______  ______ 
Babi ketjap (varken, zoet)    € 8,00  ______  ______ 
Ikan kuning (witte vis in milde saus)   € 9,75  ______  ______ 
 
Pepesan (makreel, pittig)         per stuk € 12,50 ______  ______ 
Saté ajam (kip)    per stokje € 1,50  ______  ______ 
Saté babi (varkenshaas)   per stokje € 1,50  ______  ______ 
 
Groente/vegetarisch (bak, 3 pers)   .  aantal   bedrag 
Sambal goreng boontjes (pittig)    € 4,50  ______  ______ 
Sajoer lodeh (kokos)     € 4,50  ______  ______ 
Atjar tjampoer (koud, kokos)    € 5,00  ______  ______ 
Atjar ketimun (koud, komkommer)   € 4,00  ______  ______ 
Urap urap (salade van boontjes, kool, kokos)  € 5,00  ______  ______ 
Jack fruit rendang     € 6,50  ______  ______ 
Tempeh goreng      € 6,50  ______  ______ 
 
Bijgerechten        aantal   bedrag 
Sambal goreng kentang          per 100 gr.    € 2,25  ______  ______ 
Ritja ritja telor (pittig ei)         per stuk  € 1,25  ______  ______ 
Satésaus    beker   € 2,50  ______  ______ 
Spekkoek standaard (bruin) ½ of heel  € 6,00/11,00 ______  ______ 
Spekkoek pandan (groen) ½ of heel  € 6,00/11,00 ______  ______ 
Kuping gadjah                500 gr of kilo  € 13,50/25,00 ______   ______ 
Sponscake               ½ of heel  € 6,50/12,50 ______  ______ 
Sambal per pot   kl. of gr.  € 3,50/6,50 ______  ______  
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Hapjes (per stuk)      aantal   bedrag 
Pasteitje kip           € 1,80  ______  ______ 
Pasteitje gehakt           € 1,80  ______  ______ 
Lemper kip           € 1,80  ______  ______ 
Lemper garnaal           € 2,00  ______  ______ 
Risolles kip           € 2,50  ______  ______ 
Risolles gehakt           € 2,50  ______  ______ 
Loempia groot           € 2,50  ______  ______ 
Mini loempia’s   per 8 stuks € 2,50  ______  ______ 
Curry driekhoekjes per 8 stuks € 2,50  ______  ______ 
 
 
 
Afhaalmomenten (a.u.b. aankruisen wanneer u de bestelling wilt ophalen) 
 
  Vrijdag 24 december (Kerstavond) tussen 15.00 – 17.00 uur 
 
  Zondag 26 december (2e Kerstdag) tussen 15.00 – 17.00 uur 
 
 
Datum bestelling: ______________________________   
 
Naam: _______________________________________ Telefoonnummer: ________________________ 
 
 
 
Dit gedeelte wordt ingevuld door Salas Catering 
 
Totaalbedrag: __________________ Voldaan:  pin   / contant  
 
 
Uw bestelling dient uiterlijk 18 december 2021 bij ons binnen te zijn. Na deze datum kunnen wij geen bestellingen 
meer in behandeling nemen.  
Wilt u een wijziging doorgeven voor een reeds geplaatste bestelling dan kan dat tot 18 december 2021.  
Bij uw bestelling ontvangt u een duidelijke handleiding hoe u de gerechten kunt verwarmen.  


