
 

SNACKS
Pangsit goreng 4 st. gefrituurde flensjes met r. gehakt en garnalen
Bapao gestoomde broodje m. rundvlees vulling
Risolles gepaneerde flensje met r. vlees ragout
Loempia gevuld met kipfilet, groentes en tahu
Pisang goreng 2 st. gefrituurde bakbananen in een deegjasje
Pasteitje halvemaandje gevuld met kipfilet en groentes
Lemper kleefrijst gevuld met kipfilet
Gehaktballen 4 st. Indische gehaktballetjes met saté saus
Vegetarisch loempia 6 st. mini loempia

SATÉ-PORTIES
Alle porties worden geserveerd met Atjar tjampur, krupuk en 
lontong (in blokjes rijst) of stokbrood
Keuze uit diverse sauzen: pindasaus, ketjapsaus

Saté Ajam 4 stokjes kip saté
Saté Babi 4 stokjes varkenshaas saté
Saté Pedis 4 stokjes pittig gekruid varkenshaas saté
Saté Kambing 4 stokjes lamshaas saté
Saté Udang 2 spiezen met garnaaltjes en frisse katjangsaus
Witte rijst / Nasi goreng / patat i.p.v. lontong of stokbrood + E 1,00

SATÉ to go 1
Keuze uit 4 stokjes Kip saté / Varkenshaas saté / Saté pedis met lontong 
(in blokjes rijst) of stokbrood
Rauwkost, Atjar tjampur, krupuk en pindasaus of ketjapsaus
1 blik Coca cola / Sinas / Sprite / Spa blauw

SATÉ to go 2
Keuze uit 4 stokjes Kip saté / Varkenshaas saté / Saté pedis met patat of nasi goreng
Rauwkost, Atjar tjampur, krupuk en pindasaus of ketjapsaus
1 blik Coca cola / Sinas / Sprite / Spa blauw

BROODJE SATÉ of BROODJE WARM VLEES
Luxe puntje (wit) met Satévlees (kip), sla en pindasaus of broodje met 
Rendang (r. vlees gestoofd in een saus van peper en kokos-heet) / 
Semoor daging (r. vlees gestoofd in ketjapsaus)

GADO GADO (vegetarisch gerecht)
Diverse groentes met lontong (in blokjes rijst) en pindasaus

NASI RAMES
Witte rijst of Nasi goreng met 4 soorten gerechten (vleesgerecht, groentegerecht,
gehaktballetje, oblok-oblok) en krupuk

DRANKEN
Diverse frisdranken, blikjes vanaf
Koffie of Thee
Tjendol (ijsdrankje met kokosmelk en palmsuiker) alleen in de zomermaanden
Es kelapamuda (ijsdrankje met jonge kokos en siroop susu)
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