Kerstmenu Grote Rijsttafel

Kerstmenu Kleine Rijsttafel

Kepiting empuk Goreng
Gebakken Softshell Crab

Kepiting empuk Goreng
Gebakken Softshell Crab

Euro 48,50 per persoon

Euro 44,50 per persoon

Dessert

Dessert Speciaal
Vanille ijs, Indonesische cake en vers Fruit

Sambel goreng buncis
Dadar Jawa
boontjes in rode pepersaus Indonesische omelet
Sambel goreng rebun
jonge bamboe scheuten in
rode pepersaus
Daging rendang
gestoofd rundvlees in
kokosmelk
Daging semur
gesmoorde
rundvleesschotel

Pisang goreng
gebakken banaan
Sambel bajak
Sambel manis
Voorzichtig, HOT!
Speciaal voor Kerst:
Gabus Tuna
Gebakken Tonijn met Keluak

Daging bumbu Bali
scherpe rundvleesschotel
Ayam setan
gebakken kip met heel
scherp sausje
Sate babi
sate met varkensvlees en
pindasaus

Dessert

Lobster Mandala
Lobster in Indonesische kerri

Vooraf Kleine Rijsttafel

Vooraf Grote Rijsttafel

Nasi Putih, nasi goreng,
Sambel goreng buncis
Sate kambing of sate
nasi kuning of bami goreng boontjes in rode pepersaus babi kecap
sate van lamsvlees met
Krupuk Udang
Sambel goreng tahu
kecapsaus of sate van
gebakken garnalen cracker tofu in rode pepersaus
varkensvlees met
kecapsaus
Sayur lodeh
Sambel goreng rebun
groente in kokosmelk
jonge bamboe scheuten in Sambel goreng udang
rode pepersaus
besar
Acar campur
grote garnalen met
zoetzure komkommer
Daging rendang
petehbonen
gestoofd rundvlees in
Gado gado
kokosmelk
Udang setan
groentesalade met
grote garnalen in super
pindasaus
Daging semur
scherpe saus
gesmoorde
Serundeng
rundvleesschotel
Tahu telor
gebakken kokosnoot met
tahu in ei met saus
pinda's
Daging bumbu Bali
scherpe rundvleesschotel
Pisang goreng
Sambel goreng kentang
gebakken banaan
kering
Ayam setan
drooggebakken zoete
gebakken kip met heel
Sambel bajak
aardappeltjes
scherp sausje
Sambel manis
Voorzichtig, HOT!
Rujak manis
Sate babi
vruchten in een scherpe
sate met varkensvlees en
Speciaal voor Kerst:
zoete saus
pindasaus
Gabus Tuna
Gebakken Tonijn met Keluak
Sambel goreng telor
gekookt ei in sambal saus
&

Dessert Speciaal
Vanille ijs, Indonesische cake en vers Fruit

Kindermenu

Euro 19,00 per persoon
Dadar Jawa
Sate ayam
Ayam panggang met frites en mayonaise
Sayur lodeh
En lekker kinder ijsje

