Oost-Souburg, december 2017.
Geachte gast,
In de bijlage vind u de samenstelling van onze afhaal Rijsttafel
Bandoeng voor de feestdagen.
Deze Rijsttafel zal alleen op bestelling kunnen worden opgehaald; u
kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk donderdag 21 december
voor de kerstdagen en uiterlijk donderdag 28 december voor oud
en nieuw.
De door u bestelde Rijsttafel kan dan worden opgehaald op zondag
24 december van 17.00 tot 21.00 uur ( voor gebruik op 1e of 2e
kerstdag) en op zondag 31 december tussen 10.00 en 12.00 uur
( voor gebruik op oud of nieuwjaarsdag) .

BIJ UW BESTELLING VOOR OUD EN NIEUW KRIJGT U BIJ ELKE
6 PERSONEN EEN FLES MARTINI PROSECCO OF ASTI KADO!
Beide kerstdagen en oudjaarsdag zijn we gesloten.
28, 29 en 30 december zijn we gewoon geopend en vanaf
donderdag 4 januari staan we ook in het nieuwe jaar weer voor u
klaar!
Met vriendelijke groet,
Indisch Restaurant Bandoeng
Kanaalstraat 53
4388BK Oost-Souburg
Tel: 0118-462260
Mob: 06-51253192
Indisch Restaurant Bandoeng Oost-Souburg 0118-462260 www.bandoeng.nl

Rijsttafel Bandoeng Feestdagen
Nasi Poetih (witte rijst) of Nasi Goreng (gebakken rijst)
Babi Ketjap (varkensvlees)
Sajoer Lodeh (warme groenten met santen)
Daging Besengeh (rundvlees)
Sambal Goreng Boontjes (boontjes in lichtpittige saus)
Bebotok (gekruide gehaktballetjes)
Sambal Goreng Telor (gekookt ei in lichtpittige saus)
Sambal Goreng Taugé (taugé en tahoe in lichtpittige saus)
Babi Merah (pittig varkensvlees)
Ikan Boemboe Bali (gebakken makreel in sambalsaus)
Ajam Peniki (mild gekruide kipfilet)
Ajam Roedjak (kipfilet in sambalsaus)
Sateh Ajam (2 stokjes per persoon)
Atjar Tjampoer (zoetzuur)
Sambal Goreng Kentang Kring (lichtpittige "frietjes")
Kroepoek Oedang (garnalenkroepoek)
Sambal Badjak (zoetpittige sambal)
Gado Gado (sla, taugé, tahoe, boontjes, tomaat, gebakken uitjes, emping en satehsaus)
Roedjak Manis (appel, komkommer en ananas met een zoete saus)
Seroendeng (geroosterde kokos met pinda’s)
Atjar Ketimoen (zoetzure komkommersalade)
Spekkoek (in laagjes gebakken Indische cake)
Afhaalprijzen:

* 2 personen € 49,00
* 3 personen € 67,50
* 4 personen € 80,00
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