Complete Rames maaltijd
Gerechten naar keuze worden uitgeserveerd op één bord

Rames Vegetarisch
14,50
Witte rijst, nasi goreng of bami goreng,2x groenten, sambal goreng telor of
sojagerecht
Rames Bagoes
14,50
Witte rijst, nasi goreng of bami goreng,1x groenten, sambal goreng telor of
sojagerecht, 1x vlees naar keuze
Rames Istemewa
15,50
Witte rijst, nasi goreng of bami goreng,1x groenten, sambal goreng telor of
sojagerecht,2x vlees naar keuze
Rames Daging
16,50
Witte rijst, nasi goreng of bami goreng, 3x vlees naar keuze
Rames Saté
16,50
Witte rijst, nasi goreng of bami goreng,1x groente naar keuze,1x sambal
goreng telor of sojagerecht, 4 stokjes kip of varkenssaté
Rames Ikan
16,50
Witte rijst, nasi goreng of bami goreng,1x groenten, sambal goreng telor of
sojagerecht naar keuze, 1 visgerecht
Deze maaltijden worden geserveerd met acar en krupuk
Voor afwijkende maaltijden wordt een meerprijs berekend

Keuze vleesgerechten;

Keuze groentengerechten;

Daging rendang

Tumis buncis

(middel scherp rundvlees met kokos)

(pittige boontjes)

Daging peteh

Sambal goreng buncis

(middel scherp rundvlees met petebonen)

(middelscherpe boontjes)

Daging semur

Tumis sayur

(gesmoord rundvlees in kecapsaus)

(gemengde roerbakgroenten)

Ayam commandeur

Sayur lodeh

(gebakken kip in middelscherpe saus)

(gemengde groenten in kokos)

Ayam semur
(gesmoord kip in kecap saus)

Keuze visgerechten;

Ayam rudjak

Ikan pepesan

(pittige kip)

(makreel in pittige bumbu)

Babi kecap

Udang buncis

(gekruid varkensvlees in kecapsaus)

(boontjes met garnalen en petebonen)

Babi pangang
(geroosterd varkensvlees in saus)

Indische balletjes
(vleesballetjes in satésaus)

Keuze ei of sojagerechten;

Sambal goreng telor
(gekookt ei in milde bumbu)

Sambal goreng tahu
(zachte sojablokjes met petebonen)

Sambal goreng tempeh
(zoet pittige krokante sojablokjes)
Geschikt voor een vegetarisch dieet
Geschikt voor een glutenvrij dieet

Kleine maaltijd
Portie saté

4,95

3 stokjes kip of varkenssaté met pindasaus

Portie satè

7,95

3 stokjes kip of varkenssaté met witte rijst/nasi goreng of bami goreng

Nasi uduk

7,95

Witte rijst met tempé in bananenblad

Nasi kuning

7,95

Gele rijst met omeletreepjes in bananenblad

Gadogado

8,95

Mix van gestoomde en rauwe groenten overgoten met pindasaus,
krokante melindjocrackers en gebakken uitjes

Vietnamese lumpia`s

6,50

3 lumpia`s met groenten/kip vulling

Snacks/Voorgerechten
Lemper

3,50

(kleefrijstrolletje gevuld met kip of met pittige visvulling )

Pastei

3,50

(korstdeegbroodje gevuld met kip, pittige kip , of

groenten)

Risolles

3,50

(gepaneerd flensje gevuld met kipragout, rundergehakt of

Lumpia
(flensje gevuld met kip of

pittige groenten )

3,50
groentevulling)

Indische kroket

3,50

(krokante aardappelkroket gevuld met rundergehakt)

Martabak

3,95

(deegflensje gevuld met ei, prei en rundergehakt)

Perkedel Jagung
(

3,50

hartige koek van gekruide groenten en mais)

Perkedel kentang

3,50

(platte gehaktbal met gekruid rundergehakt en aardappel)

Bapao
(gestoomd broodje gevuld met kip/rund of varkensvlees)

Geschikt voor een vegetarisch dieet
Geschikt voor een glutenvrij dieet

2,95

Rijsttafels
(vanaf 2 personen)
Gerechten worden sfeervol aan tafel uitgeserveerd

Wilt u lekker “snoepen” van onze verschillende gerechten en heeft u geen haast
maar juist rustig genieten dan is de rijsttafel een uitstekende keuze.
Onze rijsttafels zijn zeer gevarieerd en er is keuze voor ieders smaak, ook voor de
vegetariër.
Rijsttafel Bagoes
*De naam Bagoes=Mooi/Goed is in 2004 bedacht door de moeder van Engelien*

Rijsttafel met saté en verschillende vlees en groentegerechten
22,95 p.p
Rijsttafel Kwini
*Jalan Kwini is de straat waar Engelien`s ouderlijk huis stond*

Rijsttafel met verschillende groente en sojagerechten
24,95 p.p
Rijsttafel Pademangan
*Jalan Pademangan waar veel huizen dicht op elkaar zijn gebouwd met smalle straatjes, de hitte is hier
enorm, de broer van Engelien woont hier met zijn gezin*

Rijsttafel met saté en verschillende pittige vlees en groentegerechten
22,95 p.p
Rijsttafel Jakarta
*Jakarta de stad waar Engelien is geboren en waar de vis overal vers te krijgen is*

Rijsttafel met verschillende vis en groentegerechten
24,95 p.p

Extra bij te bestellen; (Porties p.p)
Nasi, bami
Vlees
Groenten
Acar
Soja
Ei
Vis
Pindasaus

2,50
2,50
2,50
2,00
2,50
1,50
3,50
2,00

Bijgerechten;
Sambal, kecap, serundeng, krupuk, bawang goreng, chillysaus

Geschikt voor een vegetarisch dieet
Geschikt voor een glutenvrij dieet

1,00

Dranken
Warme dranken

Koffie/Thee
Cappuccino
Espresso
Chocomel warm

2,25
2,75
2,75
2,75

Verse thee

The Batavia thee met gember, citroengras,citroenblad en chilipeper
The Jahe thee met gember
The Mint thee met munt

2,95
2,50
2,50

Frisdranken

Cola/Cola zero
Cassis
Sinas
Sprite
Chaudfontaine blauw/ rood
Sourcy blauw fles
Ice tea
Ice tea green
Tonic
Chocomel

2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
4,95
2,50
2,75
2,50
2,50

Vruchtendranken

Lychee juice
Mango juice

2,75
2,75

Cocos juice (cocossap met vruchtvlees)

Naturel
Roasted

2,75
2,75

Bier

Grolsch flesje
Bir Bintang flesje
Bavaria 0/0

2,75
3,50
2,75

Wijnen

Rood glas
Rood fles
Wit glas
Wit fles
Rosé glas
Rosé fles

Geschikt voor een vegetarisch dieet
Geschikt voor een glutenvrij dieet

3,75
14,95
3,75
14,95
3,75
14,95

Nagerechten

Es lapis

6,95

Indonesische laagjes cake (spekkoek) met vanilleijs en slagroom

Es Pisang goreng

7,95

Gebakken banaan met ijs en slagroom

Kue lapis

2,00

Indonesische laagjes cake (spekkoek) 2 plakjes

Bandoeng 22 specials
Bandoeng 22 is werelds eerste likeur gemaakt in Nederland met pandan bladeren uit Zuid-Oost Azië.
Pandan kenmerkt zich door de geurige kokos, vanille en nootachtige smaak daarom ook wel bekend als
Aziatische vanille

Kopi susu Bandoeng

6,50

Bandoeng likeur met espresso en opgeschuimde melk

From Paris to Bandoeng

6,50

Frisse cocktail van Bandoeng likeur met bitter lemon

B22 on the rocks
Bandoeng likeur met ijsblokjes

Geschikt voor een vegetarisch dieet
Geschikt voor een glutenvrij dieet

3,50

