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Menu Natal Bandoeng 
 

Voorgerecht: 
 

 Pangsit Goreng (met gekruid varkensgehakt gevulde deegvlinders) 

 Loempia dari Roemah (met rundvlees) + € 2,50 per stuk 

 Soto Ajam (rijk gevulde Indische kippensoep) + € 6,00 per portie 
 

Hoofdgerecht:  
 

 Nasi Poetih (witte rijst) of Nasi Goreng (gebakken rijst) + € 1,00 per persoon 

 Babi Ketjap (varkensvlees) 

 Daging Besengeh (mild gekruid rundvleesgerecht) 
 Babi Merah (pittig varkensvlees)  

 Bebotok (gekruide kipgehaktballetjes) 

 Ajam Peniki (mild gekruide kipfilet) 

 Ikan Boemboe Bali (gebakken makreel in sambalsaus) 
• of 

 Ajam Roedjak (kipfilet in sambalsaus) 

 Sajoer Lodeh (warme groenten met santen) 

 Sambal Goreng Boontjes (boontjes in lichtpittige saus) 

 Sambal Goreng Telor (gekookt ei in lichtpittige saus) 

 Sateh Ajam (2 stokjes per persoon) 

 Atjar Tjampoer (zoetzuur) 

 Sambal Goreng Kentang Kring (lichtpittige "frietjes") 

 Kroepoek Oedang (garnalenkroepoek) 

 Sambal Badjak (zoetpittige sambal)  

 Pisang Goreng (gebakken banaan) 

 Perkedel Djagoeng (maiskoekjes) 

 Seroendeng (geroosterde kokos met pinda’s)  

 Atjar Ketimoen (zoetzure komkommersalade)  
 

Nagerecht: 
 

 Tjampoer Manis 

 Tjendol (traditioneel Indonesisch drankje) + € 4,75 per portie 
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Prijzen: * 2 personen  €   60,00 

* 3 personen  €   87,00 

* 4 personen  € 110,00 
 

*minimaal 2 personen (vanaf 4 personen € 27,50 per persoon) 
 

Uiteraard kunt u onderstaande gerechten er ook bij bestellen: 
 

 Sateh Ajam of  Babi (4 stokjes)      €   7,00 

 Sateh Ajam of  Babi (6 stokjes)      €   8,75 

 Sateh Ajam of  Babi (8 stokjes)       € 11,00 

 Spekkoek (in laagjes gebakken Indische cake, 175 gram)  €   4,00 

 Kue Lapies (in laagjes gestoomd met kokos, 250 gram)  €   5,00 

 Sambal Badjak per pot (onze huisgemaakte zoet/pittige sambal) €   4,95 

 Sambal Taotjo per pot (onze huisgemaakte iets pittigere sambal) €   4,95 

 

 

 
* U kunt uw bestelling voor de kerstdagen vanaf heden dagelijks 

telefonisch aan ons doorgeven via 0118-462260 
* Of stuur een WA naar 06-57407400 en wij bellen u terug! 
* Uiterlijk zondag 20 december kunt u uw bestelling doorgeven. 
*  U krijgt van ons een betaalverzoek 

* U kunt uw bestelling dan ophalen op 1e kerstdag, 
vrijdag 25 december, tussen 9.00 en 12.00 uur. 

 

 
Wij hebben al lekker voor u gekookt dus alles is kant en klaar! 

U krijgt alle gerechten gekoeld mee dus u hoeft deze alleen nog maar 
op te warmen, de Pangsit Goreng (en Loempia’s tegen meerprijs) 

kunt u in de frituur afbakken en dan: 
 

“Selamat Makan”  


