
RIJSTTAFELS 
BIASA                           23,75 p.p. KUNING   (vanaf 2 pers.) p.p. 28,25

Keringan kentang   Keringan ketang   
Serundeng    Serundeng
Krupuk udang    Krupuk udang
Acar campur    Acar campur
Gado gado    Ketoprak
Daggerecht 1 groente   Daggerecht 1 groente
Sayor lodeh    Daggerecht 2 groente
Sambal goreng telor   Sambal goreng telor
Daging rendang   Daging rendang
Babi kecap    Babi kecap
Ayam bumbu rudjak   Ayam bumbu rudjak
     Daggerecht 1 vlees
     Daggerecht 2 vlees
Perkedel goreng   Perkedel goreng
Sate babi    Sate babi
Sate ayam    Sate ayam
Nasi putih    Nasi kuning

Rijsttafel biasa: i.p.v. witte rijst met
nasi goreng, -kuning of bami  24,75 p.p.

DE LACHENDE JAVAAN MENU         (vanaf 2 pers.) p.p. 36,50 
Voorgerecht    Laksa

Hoofdgerecht    Witte en/of gele of gebakken rijst
     Keuze van de chefkok van twee  
     vlees- en twee groentegerechten
     Sate babi, ayam en domba
     Acar campur
     Krupuk udang

Nagerecht    Dadar gulung

PLATE SERVICE
Nasi rames        17,50
Witte rijst, rendang, babi kecap, daggerechten groente 1 en 2,
perkedel goreng, sate ayam en -babi, acar campur, 
pikant strooisel en krupuk udang.

I.p.v. witte rijst met nasi goreng, -kuning of bami   18,50

VEGETARISCHE MENUʼS
1 SARIRASA    2 NUSANTARA  17,50

Gado gado    Ketoprak
Sambal goring tempeh/tahu  Sayor lodeh 
Dadar Jawa    Acar campur 
Daggerecht 2 groente   Daggerecht 1 groente
     Sambal goreng telor
Witte rijst    Witte rijst  

I.p.v. witte rijst met nasi goreng, -kuning of bami   18,50

KINDERMENU     
Friet, 1 stokje saté ayam en garnituur         7,70

NAGERECHTEN
Pisang goreng   gebakken banaan in krokant korstje                
3,60
    met roomijs en slagroom 1                 7,20
Spekkoek   kruidige, gelaagde koek 6/8                           3,60
    met speculaasijs en slagroom 6/8                8-
Brownie   huisgemaakt met kokosijs 6                 8,-
Es tjendol   kokosdrank met geschaafd ijs, rijstemeeljelly
    en palmsuiker                              
5,15
Dadar gulung   groene pandancrêpe met vulling van
    kokos/palmsuiker. Kokosijs en slagroom 6/8               8,-
Dame blanche   vanilleijs, slagroom en warme chocoladesaus 6   7,20
Kinderijs   6                              3,85
IJs per bol                               2,10

WARME DRANKEN
Thee                                                                                  2,25
Jasmijn thee klein/groot                                                               2,75/3,25
Munthee                                                                                              2,75
Koffi e/espresso                                                                                    2,50
Koffi e verkeerd/cappucino 6                                                                 2,75
Irish coffee/French coffee/Kiss of fi re 6                                                 7,50

VOORGERECHTEN
Soto Ayam    hartige kippenbouillon 7/8       5,40
Laksa     pikante kippenbouillon met kokosmelk 4/8               5,40

Pangsit 5 st.   gefrituurde dumpling kip/garnaal 1/2/3/4               5,90
Lumpia 2 st.   kip/bamboescheuten 1/3                  5,90
Lumpia 2 st.   vegetarisch, met tofu 1/2                 5,90

Satées, 3 stokjes van de grill (als bijgerecht minus 1,00)
Geserveerd met  pindasaus 4/7 en/of kecapsaus 7  
Saté ayam    kippendijfi let 7       7,70
Sate babi    varkenshaas 7                             8,75
Saté domba    lamsbiefstuk 7                             8,75
Saté udang    garnaal4                            10,50
Satémix 6 st.   kip-, varkens- en lamsvlees 7                          15,25
Istemewah   lumpia (1) pangsit (2), saté babi (2) 1/2/3/4/7 10,25
  
Salades              (als bijgerecht minus 1,00)
Pecel    wilde spinazie en rauwe taugeh,                6,50
    fi jn gemalen pindadressing met kencur 7/8 
Gado gado   groentes, tempeh, pindasausdressing 4/7/8     6,50
Ketoprak   tahu, aardappel, taugeh, dressing van kecap               6,50
    en grof gemalen pinda 7/8

VLEESGERECHTEN
Daging rendang runderpoulet gestoofd      
    in pittige kokosbumbu 9    13,25
Babi kecap   varkensprocureur gesmoord in
    kecap met gember 6/7    12,50
Daggerecht 1    vlees       13,25
Daggerecht 2    vlees       13,25
Ayam  bumbu   kippendijfi let in pikante kokosbumbu, 
rudjak    daun salam en citroengras 9    13,25
Ayam mentega   gebakken in boter, kecap en limoen 3/6/7  13,75
Ayam Pedas        kippendijfi let in sambalsaus                                       13,75

VISGERECHTENg
Ikan pepesan   makreel in pittige bumbu in bananenblad             14,25
    uit de oven 9
Ikan bumbu Bali  kabeljauwfi let gebakken in sambalsaus 1/7             14,25
Ikan mentega    gebakken in boter met kecap en limoen 1/7      
Udang goreng   grote garnalen zonder schil, gebakken 
    pedas in chili-sambalsaus 3                                     21,75
Udang mentega  gebakken in boter, kecap en limoen 3/6/7             21,75
Sambal goreng   
udang     in pikante kokossaus, citroenblad en citroengras
     (Bumbu = gemalen mengsel van kruiden)  

BIJGERECHTEN
Nasi putih   witte rijst                     3,35
Nasi kuning   gele rijst (gekookt in kokosmelk  met kunjit)               4,35
Nasi goreng   gebakken rijst 3/4/7/8                  4,35
Bami goreng   gebakken bami 3/7/8                  4,35
 
Keringan   = pikant strooisel met gekarameliseerde palmsuiker 
- Kentang   aardappelfrietjes 4                            3,85
- Tempeh   tempehfrietjes met pindaʼs 4           
Serundeng   gebakken kokos met pindaʼs                           3,85
Emping    crackers van melinjonoten                           3,85
Krupuk udang   garnalencrackers 1/4                            3,85

Sayor lodeh   groentes in kokosbouillon                 4,65
Daggerecht 1   groente                   4,65
Daggerecht 2    groente                  4,65
Acar campur   groentes in zoetzuur 9                  3,85
Acar ketimoen   komkommer in zoetzuur                3,85

Dadar Jawa   Javaanse omelet 6                             3,35
Sambal goreng   gekookt ei in sambalsaus 7                 1,85
telor     
Sambal goreng   roerbak met taotjo, kecap en paprika 7               7,50
tempeh/tahu
Perkedel   gefrituurde aardappelgehaktballetjes  8               7,95
Pindasaus    4/7                               2,00

14,25

  3,85

21,75

ALLERGENEN
Heeft u een allergie, meldt dit bij onze bediening. 
De nummers achter de gerechten verwijzen naar een allergeen:
1 = gluten  6 = lactose
2 = sesamzaad  7 = soya
3 = schaaldier  8 = ei
4 = garnaal  9 = kemirienoot
5 = pinda

Onze gebakken uitjes en singkong (tapiocacrackers) bevatten gluten. 
Ons ijs is op water- of melkbasis.

Daggerechten: onze bediening informeert u graag hierover.


