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- Catering bezorgen vanaf minimaal 12 personen, excl. borden en bestek.
- Bord met bestek per couvert € 0,75 p.p. schoonmaakkosten € 0,50 p.p.
- Voor schoonmaken van de overige materialen rekenen we � 17,50 dit kunt u uiteraard ook 
  zelf doen, de gebruikte spullen worden dan schoon en onbeschadigd terug bezorgd.
- Voor bezorgen in Nijmegen rekenen we € 15,00 en dan brengt u de spullen zelf terug,
  wilt u het ook weer opgehaald hebben dan kost het halen en brengen samen � 22,50.
  Deze prijs geld voor locaties die goed bereikbaar zijn, dus geen trappen en opstakels,
  of er moet een goed bereikbare lift aanwezig zijn. en onze auto moet dicht bij de lokatie 
  kunnen komen. Of u zorgt zelf voor mensen die kunnen helpen tillen.

* De gebruiker is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik
    van de gebruikte goederen gedurende de gehele periode.
* Servies / bestek wat u retourneert en waarvoor geen schoonmaakkosten zijn betaald,
    dienen compleet schoon te zijn zodat een volgende klant deze meteen weer kan gebruiken. 
    U zult er begrip voor moeten hebben dat wij anders genoodzaakt zijn achteraf nog 
    schoonmaakkosten in rekening te brengen.

De menu’s zijn naar eigen inzicht aan te passen, indien u iets minder pittig of pittiger wilt.
Of andere gerechten dan door ons vermeld, alles is bespreekbaar.  
Ook voor eventuele dieet wensen of allergieen kunt u dit bespreken.
Wij proberen in alle gevallen een oplossing te vinden voor u wensen.
U kunt onze allergenen kaart downloaden op onze website www.pasundan.nl
http://www.pasundan.nl/menu/allergenenkaart-pasundan.pdf.

Voor vragen mail naar: 
 of bel 06-24403200 anita@pasundan.nl

Dinsdag en Woensdag gesloten.  
 Open Donderdag t/m maandag 16.00 - 21.00 uur 

Wilt u buiten onze openingstijden komen eten of een catering bestellen,
dan is dit mogelijk vanaf 15 personen .

mailto:anita@pasundan.nl


Witte rijst

Ajam Blado (pittig)    Gemarineerde kippendijen met citroengras en gember,
of 
Ajam Ketjap (Medium pittig) troenblad Gemarineerde kippendijen in zoet/pikante kecapsaus met ci
 
1 Stokje sate Ajam   overgoten met saté    saus

Sambal goreng buncis   Sperzieboontjes in een geurige pikante sambalsaus.

Sayur Lodeh   Gemengde groenten met bamboeshoots in een zachte geurige kokossaus

   Gado gado   Geblancheerde groenten met ei, en blokjes gebakken Tahu en Tempé,  
    overgoten met een heerlijke pindasaus. 
    Groenten worden koud geserveerd met warme pindasaus

Telor Blado   Gekookt ei, daarna gefrituurd in een pittige kokos/sambalsaus.

Bawang goreng   Gebakken uitjes.
Atjar Ketimun    Frisse komkommer in een zoetzure dressing.
Krupuk Udang    Garnalenkroepoek.

Extra opties:  (Ajam (kip) kan worden vervangen door Daging (vlees)dan komt er  2,25 p.p. bij)
 

 Daging rendang (pittig) Gesmoord rundvlees in gekruide pittige kokossaus  + 2,25 p.p. 
 Daging semur (mild) Gesmoord rundvlees in zoete kecapsaus   + 2,25 p.p

 wilt u i.p.v. de Sayur Lodeh
 Sayur Tjampoer saus Teriyaki Gemengde groenten met saus Teriyaki . +  1,25 p.p
 Sayur Tjampoer Kacang Mede Teriyaki (met Cashew noten) . +  1,75 p.p

Menu 1
Vanaf € 24,50

Voor Nasi goreng of Bami goreng in plaats van witte rijst betaalt u € 1,25 per persoon extra
  BAMI    Traditioneel gebakken eiermie bereid met ei, lenteuitjes, LET OP !! bami bevat gluten

 NASI Traditioneel gebakken rijst bereid ei, (pittig).
Nasi Kuning   Gekruide gele rijst met kunjit en kokosmelk € 0,75 extra p.p.

Reserveren voor catering: minimaal 2 week van te voren bespreken.
uiterlijk 1 week vooraf definitief bevestigd.



Vanaf € 22.50
Voor Nasi goreng of Bami goreng in plaats van witte rijst betaalt u € 1,50 per persoon extra

  BAMI    Traditioneel gebakken eiermie bereid ei, lenteuitjes, LET OP !! bami bevat gluten
 NASI Traditioneel gebakken rijst bereid ei, (pittig).

Nasi Kuning   Gekruide gele rijst met kunjit en kokosmelk € 0,75 extra p.p.

Menu 2
Vegetarische 

Witte rijst 

Sambal goreng buncis Sperzieboontjes in een geurige pikante sambalsaus.

Tahu taugé   Gebakken tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant.

Sambal goreng tempé Gebakken tempé in palmsuiker en sambal

   Gado gado  Geblancheerde groenten met ei, en blokjes gebakken Tahu en Tempé,  
   overgoten met een heerlijke pindasaus.  
   Groenten worden koud geserveerd met warme pindasaus

Telor Blado  Gekookt ei, daarna gefrituurd in een pittige kokos/sambalsaus.

Sayur Lodeh   Gemengde groenten met bamboeshoots in een zachte geurige kokossaus

Bawang goreng  Gebakken uitjes.
Atjar Ketimun   Frisse komkommer in een zoetzure dressing.
Opak Pedis   Cassave kroepoek pittig 

Extra opties: 
Als extra Jackfruit Rendang  Nangka Muda in een pittige kokos/curry . +   2,25 extra p.p
 
wilt u i.p.v. de Sayur Lodeh
Sayur Tjampoer saus Teriyaki Gemengde groenten met saus Teriyaki .+  1,25 p.p
Sayur Tjampoer Kacang Mede Teriyaki (met Cashew noten) . +  1,75 p.p

Reserveren voor catering: minimaal 2 week van te voren bespreken.
uiterlijk 1 week vooraf definitief bevestigd.



Vanaf € 22,50

Witte rijst 

Sambal goreng buncis Sperzieboontjes in een geurige pikante sambalsaus.

Tahu taugé   Geblanceerde Tahu in kecapsaus, met taugé. Zoet pikant.

Tahu Kuning  Geblanceerde Tahu in gekruide kunjit-kokossaus met spercieboontjes
 
Sambal goreng tempé Gebakken tempé in heerlijke siroop van palmsuiker en sambal

   Gado gado  Geblancheerde groenten met ei, en blokjes gebakken Tahu en Tempé,  
   overgoten met een heerlijke pindasaus. 
   Groenten worden koud geserveerd met warme pindasaus

Sayur Lodeh   Gemengde groenten met bamboeshoots in een zachte geurige kokossaus
 
Bawang goreng  Gebakken uitjes.
Atjar Ketimun   Frisse komkommer in een zoetzure dressing.
Opak Pedis   Cassave kroepoek pittig 

Extra opties: 
Als extra Jackfruit Rendang  Nangka Muda in een pittige kokos/curry . +   2,25 extra p.p
 
wilt u i.p.v. de Sayur Lodeh
Sayur Tjampoer saus Teriyaki Gemengde groenten met saus Teriyaki .+  1,25 p.p
Sayur Tjampoer Kacang Mede Teriyaki (met Cashew noten) . +  1,75 p.p

Menu 3
Veganistische

Reserveren voor catering: minimaal 2 week van te voren bespreken.
uiterlijk 1 week vooraf definitief bevestigd.

Voor veganistische  Nasi goreng in plaats van witte rijst betaalt u € 2,00 per persoon extra
   NASI Traditioneel gebakken rijst, (pittig).

Nasi Kuning   Gekruide gele rijst met kunjit en kokosmelk € 0,75 extra p.p.



Ruimte voor aantekeningen en vragen.

Voor vragen of een offerte mail naar : 
anita@pasundan.nl of bel 06-24403200 

mailto:anita@pasundan.nl
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