
 
 Soepen   

1. soep van de chef € 4,00

 Voorgerechten (saus niet inbegrepen)   
21. Loempia (soja & kip) € 4,00
22. Loempia speciaal (2 st.) € 4,00
23. Saté van kip (2 st.) € 5,00

 Nasi gerechten (gebakken rijst)   

30. Nasi vegetarisch € 9,00
32. Nasi met gesneden kipfilet € 11,00
33. Nasi met gesneden rundslapjes € 12,00
34. Nasi mix (scampi’s, kip & rund) € 13,00
35. Nasi met scampi’s € 14,00
36. Witte rijst € 5,00

 Bami gerechten (gebakken noedels)   

40. Bami vegetarisch € 9,00
42. Bami met gesneden kipfilet € 11,00
43. Bami met gesneden rundslapjes € 12,00
44. Bami mix (scampi’s, kip & rund) € 13,00
45. Bami met scampi’s € 14,00

 
 

 Tjap choy gerechten (warme groenten)  

60. Tjap choy vegetarisch € 11,00 
61. Tjap choy met gesneden kipfilet € 12,00 
62. Tjap choy met gesneden rundslapjes € 14,00 
63. Tjap choy mix (scampi’s, kip & rund) € 15,00 
64. Tjap choy met scampi’s € 16,00 

   

 Gerechten met kip  

70. Koe loe kai (zoetzure kippenbolletjes) € 13,00 
72. Gesneden kipfilet met zoetzure saus € 13,00 
73. Gesneden kipfilet met currysaus € 14,00 
75. Gesneden kipfilet met pikante saus € 13,00 

 Gerechten met rundsvlees  
81. Rundslapjes met currysaus € 16,00 
83. Rundslapjes met pikante saus € 15,00 

 Gerechten met scampi’s  
91. Scampi’s met zoetzure saus € 17,00 
92. Scampi’s met currysaus € 18,00 
94. Scampi’s met pikante saus € 17,00 

 

 Gerechten met varkensvlees  

110. Babi pangang (krokant varkensvlees met € 15,00 
 licht pikante saus)  
 

 Menu van de chef € 20,00 
            Soep van de chef  
           Hoofdgerecht van de chef  
  
 
 Supplementen  

130. Zoetzure saus € 2,00
131. Currysaus € 2,00
133. Kroepoek € 1,50
134. Portie frieten € 3,50

  
Nasi i.p.v. witte rijst (per persoon) € 2,00
 
 
 
 
Al onze hoofdgerechten zijn inclusief witte rijst, met 
uitzondering van de nasi & bami gerechten

Tijdelijke meeneem menukaart 


