


WELKOM - SELAMAT DATANG - WELCOME

Wij, gastvrouw Anita en Chef Bert, 
heten u van harte welkom in ons Indonesische eethuis Pasundan.

Pasundan was vroeger de naam van een groot district in West-Java, 
dat tegenwoordig Bandung genoemd wordt

Het is de streek waar onze keuken vandaan komt.

We bieden vlees-, vis-, vegetarische en veganistische gerechten en 
we houden ook rekening met allergien. Alle gerechten zijn halal.

Wij hopen dat u van ons eten geniet!

We, hostess Anita and Chef Bert,
welcome you to our Indonesian restaurant Pasundan.

Pasundan used to be the name of a large district in West Java, 
nowadays called  Bandung. It’s the region our cuisine originates from.

We offer meat, fish, vegetarian and vegan dishes and 
we also take allergies into account. All dishes are halal.

We hope you enjoy our food!

Anita & Bert  

WI-FI  pasundan guest  password: Pasundan34#

SMAKELIJK ETEN - SELAMAT MAKAN - ENJOY YOUR MEAL



DRANKEN / BEVERAGES (kijk in onze koelkast / see our fridge)

KOFFIE, THEE / COFFEE, TEA:
Thee - diverse smaken / Tea - various flavors 2,00
Gember thee, zoet / Ginger tea, sweet 3,50
0Koffie / Coffee 2,25
Cappuccino, Latte Macchiato 2,75
Water: 
Spa blauw (zonder bubbels / flat), Spa rood (met bubbels / sparkling) 1,75
Kraanwater / tap water 0,50

FRISDRANK / DRINKS:
Blikje/can: Cola reg., light, Zero Fanta orange, Exotic, Cassis,  2,75 
7up, Ice Tea, Tonic, Bitter Lemon, Fernandes rd.gr.bl.

VRUCHTENSAP / FRUIT JUICE:

Mango, Lychee, Kokos/Coconut,  3,00

BIER / BEER: 
Radler 0%, Heineken 0% en normaal 3,00
Bier Bintang    4,25
WIJN/WINE J.P. Chenet flesje 25 cl 4,25 
Rood Marlot, 
White dry, 

Indonesische drankjes / Indonesian drinks:  (indien voorradig / if available)

Stroop susu  4,95 
 (schaafijs, vruchten, rozensiroop / shaved ice, fruits, rose syrup)
Cendol 4,95
 (exotisch drankje van o.a. kokos, gula jawa, schaafijs/
 exotic drink with coconut, palmsugar, shaved ice)



SOEPEN / SOUP

 Soto ayam  7,50
 Traditionele kippensoep, met groenten, 
 ei, taugé, glasnoedels

 Traditional chicken soup. with vegetables,
  egg, bean sprouts, glass noodles

 Sop udang pedes    Pesco-vegetariërs - pittig 10,50
 Pittige garnalensoep, met lenteuitjes, korianderblad, mihoen
 Spicy shrimps, soup. With spring onions, coriander leaves, rice vermicelli 

 Sop tahu vegetariërs - pittig 8,75
 Tahu in een heerlijk geurige bouillon, mild pittig
 Spicy tofu soup, with spring onions, coriander leaves, rice vermicelli 

Maaltijd soep - Meal Soup

Soto ayam compleet        11,00
 Traditionele kippensoep, grote kom met 
 groenten, ei, taugé, glasnoedels, lontong
 Traditional chicken soup. Large bowl with vegetables, 
 egg, bean sprouts, glass noodle,lontong
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SNACKS Alle snacks bevatten gluten muv Lemper en Wingo babat

  All snacks contain gluten except Lemper en Wingo babat

 Loempia kip of    vegetarisch m  4,95et chilisaus  (3 stuks) 
 chicken or vegetarian with  chili sauce (3 pieces)
  Loempia Semarang (1 stuks) 3,75
 loempia met bamboescheuten en pindasaus
 with bamboo shoots en peanut sauce (1 piece)
  Martabak Pasundan 4,95
 krokant bladerdeeg bestreken met ei, gevuld met gehakt, lenteuitjes, groenten.
 crispy pastry covered with egg, stuffed with minced meat, spring onions, vegetables
 Risoles rund of    vegetarisch / chicken or vegetarian  3,25
 gepaneerd deeg gevuld met groenten of kipragoût
 breaded dough with vegetables or chicken ragout
  Pastei kip 3,25
 krokant deeg, gevuld met kip
 crispy dough, filled with chicken en vegatables
  Panada 3,75
 luchtig deeg, gevuld met zoute vis
 soft dough, filled with salted fish
 Lemper ayam 3,25
 kleefrijst, gevuld met kip
 sticky rice, filled with chicken
 Bapao rund of kip / beef or chicken 3,75
 Zacht gestoomd brooddeeg gevuld met gehakt of kip
 Soft steamed bread dough stuffed with beef or chicken  
 Spekkoek 2,75
 gekruide zachte laagjes cake
 soft layered seasoned cake 
 Kue dadar 3,00
 pandan pannenkoek met kokosvulling
 pandan pancake with sweet coconut filling
 Kue dadar Veganistische    3,50
 Pandan pannenkoek met kokosvulling     Ook glutenvrij mogelijk  3,50
 Pandan pancake with sweet coconut filling
 Wingko babat  3,00
 cupcake van ketanmeel met kokos
 cupcake ketan flour with coconut
 



HOOFDGERECHTEN / MAIN COURSES / PLATE SERVICE

NASI GORENG ikant / spicy)   9,75(p
 Traditioneel gebakken rijst bereid met ei, gebakken uitjes, atjar, kroepoek
 Traditional fried rice cooked with egg, spring onion, sautéed onion, atjar, prawn
 crackers

NASI GORENG SPECIAAL ikant / spicy) (p  17.50
 Nasi goreng met 1 kipsaté, kipketjap, sambal goreng boontjes, 1 ei blado 
 Nasi goreng with chicken satay, chicken kecap, sambal goreng beans, 1egg blado
ook vegetarische mogelijk  19,50

NASI GORENG SATE Menu - (pikant / spicy) 15,50
 Nasi goreng met 3 stokjes kipsaté, sambal goreng boontjes en atjar
 Nasi goreng with 3 sticks chicken satay, sambal goreng beans, atjar
 
 
BAMI GORENG   9,75
 Traditioneel gebakken eiermie bereid met ei, lenteuitjes, Oestersaus, gebakken uitjes, atjar, 
 kroepoek
 Traditional fried egg noodles cooked with egg, spring onion, Oyster sauce, sautéed onion, atjar,
 prawn crackers

    BAMI GORENG SPECIAAL  17,50
 1 kipsaté, kipketjap,    Bami goreng met 
    sambal goreng boontjes, 1 ei blado
    Bami Goreng with chicken satay, chicken kecap, 
    sambal goreng beans, 1 egg blado

    ook vegetarische mogelijk 19.50

BAMI GORENG SATE Menu   15,50
 Bami goreng met 3 stokjes kipsaté, sambal goreng boontjes en atjar
 Bami goreng  with 3 sticks chicken saté, sambal goreng beans, atjar 
 



HOOFDGERECHTEN / MAIN COURSES / PLATE SERVICE

NASI RAMES PASUNDAN  22,50
 Witte rijst, 1 kipsaté, Sambal goreng boontjes, 
 Ajam Ketjap  of Blado, Daging Rendang of Semur,  
 1 telor blado, atjar  ketimun, kroepoek
 White rice, 1 chicken satay, 1 vegetable dish, 
 1 chicken dish, 1 beef dish,
 1 egg blado, atjar, prawn crackers

 Met nasi- of bami goreng ipv witte rijst +1,50
 With nasi- or bami goreng instead of white rice

NASI KUNING SPECIAAL    21,50

   Gele rijst, 1 saté ayam, Sajur Lodeh, Daging Rendang,
   1 telor blado, s ambal goreng tempé, atjar, emping
    Yellow rice, 1 satay ayam, vegetable dish, Beef dish,
   1 egg blado,  sambal goreng tempe (soybean cake), atjar,    
   emping crackers

  VEGETARISCH MENU    - meldt het als u veganist bent 18,50
 
  Witte rijst, 1 gado gado, saté tahu, 
  sambal goreng tempé,
  1 groentengerecht, 1 sojagerecht,
   atjar, Cassave kroepoek
  Rice, 1 satay tofu, gado gado, 
  sambal goreng tempe (soybean cake),
  1 vegetable dish and 1 tofu dish, 
  atjar, cassave crackers 

  Met nasi kuning (gele rijst) ipv witte rijst  +1,00
  With yellow rice instead of white rice
   
  Met nasi goreng of bami goreng (Pescotariërs)  +1,50
  Nasi Goreng met ei en de Bami goreng met ei en Oestersaus 
  Non vegetarian noodles and fried rice ,noodles with egg. 

 



Maaltijd soep - Meal Soup - Ramen

 
 Bami Baso met Sumsum   -   Indonesian Ramen - Noodle Soup  17,50

   maaltijdsoep, bami in bouillon van mergpijp, 
   met groenten en huisgemaakt basoballetjes 
   (kip/rundvlees)

   Meal soup, noodles in broth from marrowbone,
   with vegetables and homemade baso 
   meatballs (chicken / beef)

 Laksa Bogor pittig / spicy   17,50

    Traditionele pittige kippensoep met garnalen,   
    champignons, ei, taugé, mihoen,  lontong, in   
    kokossaus
    Traditional spicy chicken soup. Large bowl
    with shrimps, mushroom, egg,  bean sprouts, 
    glass noodles, lontong in coconut milk

 



INDONESISCHE SPECIALITEITEN / INDONESIAN SPECIALTIES

Indien voorradig; deze gerechten kennen een langere bereidingstijd, evt. van te voren bestellen
If available; these dishes take more time to prepare

Nasi Goreng Ikan Asin  pittig / spicy  16,00
 Traditioneel gebakken rijst bereid 
 met zoute vis, met atjar, krupuk

 Traditional fried rice cooked with 
 salted fish, with atjar, krupuk 

Gule Domba met witte rijst    21,50
  Gestoofd lamsvlees in een pittige gekruide kokosmelksaus
  met witte rijst, atjar en boontjes

  Braised lamb in a spicy coconut milk sauce
  white rice, pepper sauce, pickled cucumber

Ikan pepesan menu 18,50
Pittig gekruide makreel in bananenblad uit de oven 
met witte rijst, atjar en boontjes

Spicy seasoned mackerel in banana leaves, oven steamed.
white rice, greenbeans in pepper sauce, pickled cucumber
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RIJSTTAFEL PASUNDAN SPECIAAL   � 60,00
Soto soep of 4 Loempia’s

Witte rijst of nasi kuning of Nasi goreng of Bami goreng
4 saté ajam - kippen vlees, 1 Sambal goreng telor
2 vleesgerechten, 2 kip gerechten
2 groenten gerechten, 1 sambal goreng tempé

Acar ketimun, krupuk udang en Cassave

Koffie of thee met Spekkoek 

RIJSTTAFEL PASUNDAN VEGETARISCHE  � 50,00
2 Vegetarische loempia met chillysaus

Witte rijst of nasi kuning
2 Saté Tahu, 
2 Telor blado, Sambal goreng tempé
Sambal goreng boontjes en Sayur Lodeh of Gado gado
Tahu Kuning, Tahu taugé, 

Acar ketimun, krupuk Cassave

Koffie of thee met spekkoek

RIJSTTAFEL PASUNDAN VEGANISTISCHE  � 55,00
2 Veganistische loempia met chillysaus

Witte rijst of nasi kuning  rode rijst +  ¤ 2,50
2 Saté Tahu, 
Sambal goreng tempé, Gado gado
Sayur Lodeh, Sambal goreng boontjes 
Tahu Kuning, Tahu taugé, 

Acar ketimun, krupuk Cassave

Koffie of thee met Kue dadar



STEL ZELF UW MENU SAMEN / COMPOSE YOUR MENU
U kunt  ook halve porties bestellen. Minimaal 2 HALVE porties per persoon.
You can order half portions as well. Minimum order 2 HALF portions for each person.
Onderstaande groente- en sojagerechten passen in een lacto-ovo vegetarisch & ovo vegetarisch dieet

  GROENTEGERECHTEN  = 5,25 10,50  met witte rijst ½

Gado gado  Geblancheerde koude groenten overgoten met warme satésaus
    Blanched vegetables topped with warm peanut sauce

Sayur lodeh  Gemengde groenten met mais in kokossaus 
   Mixed vegetables with corn in coconut sauce

Sambal goreng buncis Sperzieboontjes in mild pittige sambalsaus
   Green beans in mild spicy chili sauce

Rendang van Jackfruit Gesmoord Nangka-Mud/Jackfruit  ½ = 7,75  15,00
   in gekruide pittige kokossaus
   Smothered Jackfruit in seasoned spicy coconut sauce

  SOJAGERECHTEN met witte rijst  = 6,50  12,50½
 

Tahu taugé  Tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant
   Tofu with bean sprouts in sweet soy sauce. Sweet and spicy.

Tahu kuning  Tahu met kerrykokossaus, mild pittig
   Tofu with kerry/coconutsaus, sweet medium spicy

Saté tahu    Tofusaté ( geen halve portie) / satay from tofu   4,75

Sambal goreng tempé Gebakken tempé in palmsuiker en sambal         = 7,25  13,50½
   Sauteed tempeh in palm sugar and chili

 

  EIGERECHTEN  (lacto-ovo vegetariërs ~ geen halve porties)

Telor blado  Gekookt ei in pittige sambalsaus (per stuk)   1,50
   Boiled egg in spicy chili sauce (a piece)
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Alle vlees-, kipgerechten worden geserveerd met witte rijst, atjar ketimun en 
sambal goreng boontjes. 
All meat, chicken and fish dishes are served with white rice, atjar ketimun and Green 
beans in mild spicy chili sauce. 
In plaats van witte rijst / instead of white rice:
Nasi kuning of lontong / Yellow rice or Longtong (glutinous rice boiled in a bag)   + 1,50  
Nasi goreng of bami goreng / Fried rice or fried noodles    + 2,50 
 
  KIP GERECHTEN ½   =7,75  15,00  

Ayam semur Gesmoord kippenvlees in zoete ketjapsaus met tomaat
   Smothered chicken thighs in sweet soy sauce with tomato
Ayam blado (pittig) Gemarineerde kip in sambalsaus met citroengras en gember
   Marinated chicken with sambal sauce,  lemongrass and ginger
Ayam kecap (mild/pittig) Gebakken kippendijen in pittig/zoete ketjapsaus en limoenblad
   Fried chicken thighs in sweet/spicy soy sauce with lemonleaves
 
  VLEES GERECHTEN  ½ =8,75 1 7,00
 
Daging rendang Gesmoord rundvlees in gekruide pittige kokossaus
   Smothered beef in seasoned spicy coconut sauce
Daging semur  Gesmoord rundvlees in zoete ketjapsaus 
   Smothered beef in sweet soy sauce

  SATÉ  word zonder rijst geserveerd

Sate Ajam/Chicken  Geroosterd kippenvlees met satésaus      7,50 

VIS GERECHTEN  Pesco-vegetariërs    (Langere bereidingstijd; geen halve porties)

Menu Sambal goreng udang  Garnalen in pittige saus met witte rijst, atjar en boontjes  18,50
    Spicy scrimps,  white rice, pepper sauce, pickled cucumber

Menu Ikan pepesan menu     18,50
Pittig gekruide makreel in bananenblad uit de oven met witte rijst, atjar en boontjes
Spicy seasoned mackerel in banana leaves, oven steamed.
white rice, pepper sauce, pickled cucumber

 
 Se  mi



BIJGERECHTEN / SIDE DISHES

Emping-Vega lichtbittere kroepoek van melinjonoten/melinjonuts crackers (slightly bitter  3,95)
Opak pedis-Vega gebakken cassave crakers    3,00
Krupuk udang garnalenkroepoek / prawn crackers    3,00
Acar ketimun zoetzuur komkommer / pickled cucumber 3,00   
Satésaus pindasaus / peanut sauce    3,00

EXTRA RIJST OF BAMI / EXTRA RICE OR BAMI

Witte rijst    2,75

Bruine rijst en rode rijst gemengd    4,00 
Nasi kuning of lontong    4,25 
Nasi of bami goreng    4,75

SATE’S  3 stokjes traditionele saté, met pindasaus of pikante kecapsaus 
Sate Ajam/Chicken  Geroosterd kippenvlees met satésaus  1stokje 2,50 7,50

Onderstaande langere wachttijd alleen per portie 3 stokjes

Saté Tahu/Tofu Gebakken gekruide tahu met satésaus  4,75
   

 

Van de sambal die u bij ons heeft geproeft, 
hebben wij ook potjes.

 Huisgemaakte sambal KABE
met 5 soorten pepers volgens 

ons geheime familie recept
� 5,25 per potje



 Op de volgende pagina’s hebben wij de vegetarische en 
visgerechten verzameld. De     gerechten/menu’s zijn vegetarisch. 
De overige gerechten op de kaart bevatten          schaaldieren 
en /of vis maar geen gelatine, kip of vlees. 
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VEGANISTISCH (meldt het even als u veganist bent)

De gerechten op deze kaart bevatten geen dierlijke ingrediënten.
(Geen melk, ei, schaaldieren, vis, kip/vlees, gelatine of honing)
Wij koken ook volledig lactosevrij, alleen de bami en de snacks 
bevatten gluten.

Wij koken ook lactose- en de meeste gerechten zijn glutenvrij.
Vermeld het altijd voor de veiligheid als u ergens allergies voor bent
Onze allergenen kaart zit achter in de kaart



 
VEGETARISCH /       VIS

Op deze pagina’s hebben wij de vegetarische en visgerechten verzameld.
De     gerechten/menu’s  zijn vegetarisch. 
De overige gerechten op de kaart bevatten          schaaldieren en/of vis maar 
geen gelatine, kip of vlees. Wij koken ook lactose- en de meeste gerechten glutenvrij.

Soepen (langere bereidingstijd)
Sop tahu Tahu in een heerlijk geurige bouillon, mild pittig 8,50
Sop udang pedes Pittige garnalensoep met lenteuitjes, koriander, mihoen 9,50 
 
SNACKS (bevatten gluten)
Loempia vegetarisch     (per 3 stuks) 4,95
Risolles gepaneerd deeg gevuld met groentenragout 3,50
Panada Deeg gevuld met gekruide tonijn 3,75
Spekkoek gekruide zachte laagjes cake 2,75
Wingko babat ketanmeel met kokos 3,00 
Kue dadar Pandan pannenkoek met kokosvulling / Pandan pancake with sweet coconut filling 3,00
   Veganistische en ook glutenvrij mogelijk 3,50
  Pandan pannenkoek met kokosvulling / Pandan pancake with sweet coconut filling
  

HOOFDGERECHTEN
 

Nasi goreng  9,50
 Traditioneel gebakken rijst, bereid met ei
 pittig, met bawang goreng, atjar en krupuk udang
VEGA - Nasi goreng speciaal (Pikant / spicy) 19,50
 Nasi goreng met 1 saté Tahu, Vegan kip ketjap of Blado,  sambal goreng boontjes, 1 ei blado, atjar.  
 cassave crackers 
  Nasi goreng with Tofu satay, cassave crackers, sambal goreng beans, 1 egg blado, 
  sweet and sour cucumbers, cassave crackers
Bami goreng (bevat gluten) 9,50
 Traditioneel gebakken eiermie met Champignon-oeystersaus, bereid met ei en lenteuitjes
 met bawang goreng, atjar en krupuk udang
VEGA - Bami goreng speciaal (Pikant / spicy) 19,50
 Bamii goreng met 1 saté Tahu, Vegan kip ketjap of Blado,  sambal goreng boontjes, 1 ei blado, atjar.   
 cassave crackers 
  Nasi goreng with Tofu satay, cassave crackers, sambal goreng beans, 1 egg blado, 
  sweet and sour cucumbers, cassave crackers
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SPECIALITEITEN

VEGETARISCH MENU  19,50
 Witte rijst, 1 saté tahu, gado gado, sambal goreng tempé, emping
 en naar keuze  1 groenten gerecht, 1 tahu gerecht, cassavekroepoek
 Rice, 1 satay tofu, gado gado, sambal goreng tempé (soybean cake),
 1 vegetable dish and 1 tofu dish, Cassave crackers 

RENDANG JACKFRUIT/Nanka Muda menu 2  2,00
 Witte rijst, Jackfruit Rendang, sambal goreng Tempé, 
 Sambal goreng boontjes, Atjar, Cassave kroepoek
 Rice, Jackfruit Rendang, sambal goreng Tempé (soybean cake),
 1 vegetable dish, sweet and sour cucumbers, Cassave crackers 

VEGAN CHUNKS KETJAP OF BLADO menu 2 2,00
 Witte rijst, Ajam ketjap of Ajam Blado,  Tempé, 
 Sambal goreng boontjes, Atjar, Cassave kroepoek
 Rice, Vegan Chunks with soy sauce or sambal sauce, Tempé 
 (soybean cake), vegetable dish, sweet and sour cucumbers, 
 Cassave crackers 
 
 Met nasi kuning (gele rijst) ipv witte rijst +1,00
 With yellow rice instead of white rice

 Met nasi goreng of bami goreng niet veganistische mogelijk +1,50
 Nasi Goreng met ei en de Bami goreng met ei en Champignone Oestersaus 
 Non vegetarian noodles and fried rice, noodles with egg. 

Nasi goreng Ikan Asin/zoute vis            (langere bereidingstijd)  17,50
 Traditioneel gebakken rijst bereid met zoute vis, pittig
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SATE’S (langere bereidingstijd)
3 stokjes traditioneel gemarineerde saté,met pindasaus 

Saté tahu      (tahu/tofu) 4,75

DIVERSEN
Satésaus/pikante kecapsaus 3,00
Emping     (licht bitter) 3,95
Krupuk udang  3,00
Atjar ketimun     Komkommer in zoetzuur 3,00

extra supplement
Witte rijst  3,00
Bruine rijst en rode rijst gemengd 4,50
Nasi kuning of lontong 4,25
Nasi goreng of bami goreng 4,75

Indonesische drankjes / Indonesian drinks:

Stroop susu   4,95
 schaafijs, vruchten, rozensiroop 
 shaved ice, fruits, rose syrup

Cendol(indien voorradig / if available) 4,95
 exotisch drankje van o.a. kokos, gula jawa, schaafijs
 exotic drink with coconut, palmsugar, shaved ice

Dessert Kue dadar  2,75
 pandan pannenkoek met kokosvulling
 pandan pancake with sweet coconut filling

GROENTEN  1/2=5,25  10,00
Gado gado (koud geserveerd)
 Geblancheerde groenten met warme satésaus

Sayur lodeh
 Gemengde groenten met mais in een geurige kokossaus

Sambal goreng buncis
 Sperzieboontjes in mild pittige sambalsaus

Rendang van Jackfruit ½= 7,75 15,00 
 Gesmoord Nangka-Mud/Jackfruit in gekruide 
 pittige kokossaus
 Smothered Jackfruit in seasoned spicy coconut sauce

TAHU EN TEMPÉ 1/2=6,50 12,00
Tahu taugé
 Tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant

Tahu kuning
 Tahu met zachte kerry-kokossaus

Sambal goreng tempé  ½= 7,25 13,50
 Gebakken tempé in palmsuiker en sambal

EIERGERECHTEN  
Telor blado (per ei)  1,35
 Gekookt ei in pittige sambalsaus
(langere bereidingstijd, geen halve portie)

VISGERECHTEN         (langere bereidingstijd)

Sambal goreng udang  17,50
 Gebakken garnalen in een pittige saus 

Ikan Pepesan menu  17,50
 Gekruide makreel in bananenblad uit de oven 
 met witte rijst acar en sambal goreng buncis

STEL ZELF UW MENU SAMEN / COMPOSE YOUR MENU
U kunt  ook halve porties bestellen. Minimaal 2 HALVE porties per persoon.
You can order half portions as well. Minimum order 2 HALF portions for each person.
Onderstaande gerechten worden geserveerd met witte rijst.  



 VEGANISTISCH (meldt het even als u veganist bent)

De gerechten op deze kaart bevatten geen dierlijke ingrediënten.
(Geen melk, ei, schaaldieren, vis, kip/vlees, gelatine of honing)

Wij koken ook volledig lactosevrij, alleen de bami en de snacks bevatten gluten.

ALLE ONDERSTAANDE GERECHTEN ZIJN MET WITTE RIJST.
ZELF UW MENU SAMENSTELLEN 

u kunt van de groenten- en sojagerechten ook halve porties bestellen.

Minimaal 2 HALVE porties per persoon

   
 

 In plaats van witte rijst / instead of white rice:
 Nasi kuning of lontong / Yellow rice or Longtong (glutinous rice boiled in a bag)  + 1,50 

SATE (langere bereidingstijd)

 Saté tahu (tahu/tofu) 4,00
 

DIVERSEN
 

Satésaus/pikante kecapsaus 3,00
Emping 3,95
 plantaardige krupuk (licht bitter)
Cassave Krupuk  3,00
 Plantaardige kroepoek van 
 Cassavewortel (pittig)

Atjar ketimun 3,00
 Komkommer in zoetzuur

extra supplement
 Witte rijst 3,00
 Nasi kuning of lontong 4,25
 Bruine rijst en rode rijst gemengd 4,50

GROENTEN  1/2=5,25  10,00
Gado gado (koud geserveerd)
 Geblancheerde groenten met warme satésaus

Sayur lodeh
 Gemengde groenten met mais in een geurige kokossaus

Sambal goreng buncis
 Sperzieboontjes in mild pittige sambalsaus

Rendang van Jackfruit ½= 7,75 15,00 
 Gesmoord Nangka-Mud/Jackfruit in gekruide 
 pittige kokossaus
 Smothered Jackfruit in seasoned spicy coconut sauce

TAHU EN TEMPÉ 1/2=6,50 12,50
Tahu taugé
 Tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant

Tahu kuning
 Tahu met zachte kerry-kokossaus

Sambal goreng tempé  ½= 7,25 13,50
 Gebakken tempé in palmsuiker en sambal



VEGANISTISCH MENU  1  9,50
 witte rijst, 1 saté tahu, gado gado, sambal goreng tempé,
 1 groentegerecht, 1 sojagerecht, emping
 white rice, 1x satay tofu and vegetable dish with peanutsauce,
 sambal goreng tempe (soybean cake), 1 vegetable dish, 1 tofu dish,
 emping crackers

RENDANG JACKFRUIT/Nanka Muda menu 22,00
 Witte rijst, Jackfruit Rendang, sambal goreng Tempé, 
 Sambal goreng boontjes, Atjar, Cassave kroepoek
 Rice, Jackfruit Rendang, sambal goreng Tempé (soybean cake),
 1 vegetable dish, sweet and sour cucumbers, Cassave crackers 

VEGAN CHUNKS KETJAP OF BLADO menu 22,00
 Witte rijst, Ajam ketjap of Ajam Blado,  Tempé, 
 Sambal goreng boontjes, Atjar, Cassave kroepoek
 Rice, Vegan Chunks with soy sauce or sambal sauce, Tempé 
 (soybean cake), vegetable dish, sweet and sour cucumbers, 
 Cassave crackers 

In plaats van witte rijst / instead of white rice:
Nasi kuning of lontong / Yellow rice or Longtong (glutinous rice boiled in a bag)   +1,50

 

Indonesische drankjes / Indonesian drinks:  (meldt het even als u veganist bent)

Stroop susu  4  ,95 
 (schaafijs, vruchten, rozensiroop / shaved ice, fruits, rose syrup)
Cendol (indien voorradig / if available) 4 ,95
 (exotisch drankje van o.a. kokos, gula jawa, schaafijs/
 exotic drink with coconut, palmsugar, shaved ice)

Kue dadar   3,50
 pandan pannenkoek met kokosvulling
 pandan pancake with sweet coconut filling
Wajik Kleefrijst met kokosmelk en gule djawa  3,00
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Deze ketjap is geschikt voor mensen met een glutenvrij dieet

ketjap kaki tiga medja 

Deze ketjap is geproduceerd van natuurlijk 
gebrouwen sojasaus direct geïmporteerd vanuit Azië. 
Dit betekent dat de sojabonen via een authentiek 
natuurlijk proces van enkele maanden zijn 
gefermenteerd en verwerkt tot sojasaus.

Deze ketjap is:

- glutenvrij (< 5 ppm);

- GMO-vrij.
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Heeft u speciale wensen maak het ons kenbaar en 
wij proberen deze te realiseren

Wij kunnen voor u speciale gerechten maken 
uiteraard wel op bestelling.

Tevens verzorgen wij ook de catering voor uw 
verjaardag, bruiloft, personeelsfeest of welke 

gelegenheid dan ook vanaf 10 personen.
Kijk op onze website 

www.pasundan.nl
voor het catering menu

Twitter Volg @pasundaneethuis als u wilt weten of 
er gerechten zijn die niet op dit menu staan (bijv. 

cendol)
Speciale mededelingen tweeten we ook.

of op Facebook  - 
Pasundan | Traditional Indonesian Food

Prijzen en informatie onder voorbehoud kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd

Do you have any special requests,
let us know and we will try to make it

We can make special dishes 
if you order in advance

We also do the catering for your birthday, wedding, 
company party or any occasion, for a minimum of 

10 persons
Check our website for the catering menu 

www.pasundan.nl

Twitter. Follow @pasundaneethuis if you would like 
to know if we are making dishes that are not 

mentioned on the menu (e.g. cendol). 
We also tweet special announcements.

or on Facebook  - 
Pasundan | Traditional Indonesian Food

Prices and information are subject to 
change without prior notice
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_ Dingen zelf proberen te fixen met elastiekjes of wat dan 
ook .

_ Elkaar bijnamen geven (naam verbasteren).

_ Krettek roken.

_ Indisch is óók je beras bij de toko halen.

_ Elkaar pitjit, .Erwtensoep met rijst.

_ Hutspot met een vleugje sambal (badjak).

_ En altijd wel een verwijzing in huis hebben: 
een schilderij van een sawa, een wajangpop of 
donkerhouten meubelstukken ofzo.

_ Op je werk nasi uduk met abon sapi eten.

_ Doekjes draperen veelal van batik.

_ Een appel schillen met de snijrichting van je af in plaats 
van naar je toe.

_ Al 40 jaar in allerlei Indorockbandjes spelen en al 40 jaar  
hetzelfde (jaren 60) kapsel lijken te hebben.

_ Gewoon Nederlands praten met áltijd wel een paar 
Indische woordjes of krachttermen erdoorheen.

_ 'Koffer koffer' in plaats van '2 koffers' ...

_ Bijna overal sambal op gooien.

_ Gerechten zonder knoflook smakeloos vinden.

_ Jam-karet.

_ Koppie toebroek.

_ Poce Poce / Jospan dansen.

_ Elkaar meis en jongs noemen. 

_ Wel kunnen delen. 

_ Bescheiden zijn, en niet recht door zee.

_ Niet te snel een mening geven over anderen.

_ De schoenen uitdoen in huis.

_ Niet krenterig zijn.

_ Geen melk en zuivelproducten gebruiken.

_ Geen koud eten op verjaardagen serveren.

_ Niet een kringetje zitten op verjaardagen, maar met z'n allen 
in een overvolle keuken gaan staan.

_ Slapen met een guling.

_ Luidruchtige en lieve familieleden hebben.

_ Lekker eten en het altijd maar over eten hebben.

_ Met een lepel eten.

_ Respectvol zijn (vooral tegen ouderen).

_ Iets om trots op te zijn!!!

_ De botol cebok gebruiken.

_ Woorden in een verkeerde klemtoon zeggen.

_ Muziek maken op verjaardagen.

_ Ouderen verzorgen in de familie.

_ Wierrook branden.

_ Veel teveel eten maken.

_ Cucu's in de wangen knijpen.

Indisch zijn is: 
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_ Kajaputi-olie gebruiken als je verkouden bent en obat macan 
voor pijit. 

_ Als je de vloer veegt met de bezem, naar je toe vegen. 

_ Kerrih lekker rooie strepen op je huid maken.

_ Altijd 3x warm eten per dag minimaal.

_ Sapulidi! 

_ BOTORÓ (sorry, is makassaars voor kaarten): domino en 
ceki spelen (voor geld) en de kaarten heel hard op tafel 
gooien.

_ Altijd en overal zingen en ‘t lijkt of iedereen kan gitaarspelen 
... 

_ 'Hidung pesek' (platte neusvorm).

_ Helemaal in elkaar gedoken zitten met opgetrokken benen 
onderuitop de bank.

_ De beweeglijkheid van vingers en handen.

_ Oom en Tante zeggen tegen Indische/Molukse ouderen, ook 
al zijn deze geen familie van je ... 

_ Indisch is ook 'ben jij niet familie van?' 

_ Gehurkt zitten, met platte voet op grond en pantat naar 
achter.

_ Onverwachts bezoek altijd laten aanschuiven aan tafel of 
mensen ALTIJD eten aanbieden.

_ Vaak de lidwoorden en aanwijzend voornaamwoorden niet 
helemaal juist gebruiken.

_ Samen lemper maken.

_ Het soms opkroppen van gevoelens.

_ In een volle zaal liever ergens achterin blijven.

_ Helderziende familieleden.

_ Drie keer weigeren-spelletje als je oma geld aan je wil 
geven.

_ Cheque uitspreken als tjek, Edah uitspreken als EdaG.

_ Knoflook uitspreken als KnofLOOF.

_ Je oren kunnen bewegen?

_ (Bijna) altijd op teenslippers lopen. Ook gewoon met 
sokken. aan .

_ 'Rijsttafel' netjes naast elkaar, sambal goreng hier, ontong 
daar ... hapje van dit, hapje van dat.

_ Van je af snijden anders gebeurt er iets met je familie. 

_ Enorme hoeveelheid aan plastic bakjes ala tupperware 
hebben.

_ Restjes drinken laten staan in elk kopje ... 

_ In plaats van 'ja' 'He-eh' zeggen. 

_ In plaats van 'nee' 'e-eh' zeggen. 

_ Langer laten van je pink en duimnagels. 

_ Thee met heeeeel veel suiker (Javaanse adat, teken van  
gastvrijheid als je aan een gast aanbiedt).

_ Thee eerst drinken om het zoet uit de mond te spoelen, en 
dan pas roeren. 

_ Ringen met grote stenen die open zijn en contact maken 
met de huid. Als ze donker zijn ben je ziek. 

_ De mondhoeken naar beneden trekken om het rijst tussen 
je wangen en kiezen vandaan te krijgen. 

_ Haren zwart verven als ze grijs worden. En op oudere 
leeftijd nog heel ijdel zijn. 



_ Zachtjes, maar hard genoeg beledigingetjes uiten, zoals 
'... kendeng, tollol, bodoh ...' 

_ Een bepaalde trots hebben, als iemand je voor schut zet niet 
meteen heel boos worden maar wel een bepaalde sombong 
hebben tegen die persoon en hem/haar dan negeren of vuil 
aankijken voor maandenlang. 

_ Altijd lang nazitten en ngobrollen na het eten ... belanda's gaan 
vaak meteen van tafel en afruimen. 

_ Als iemand je iets aanbiedt, zeg je niet meteen: ja is goed, 
maar eerst van: nee laat maar. 

_ Upils delven en erover praten.

_ Vingers kraken.

_ Opscheppen.

_ Oudere Indo's met baseballcaps en sportschoenen.

_  Kopen van hi-tech spullen, gadgets, nieuwste dit en dat. 

_ Goud goud goud, goudkoorts. 

_ Tijdens het praten van toonhoogte veranderen. 

_ Boos kijken zonder boos.

_ Praten met de handen.

_ Conklak spelen. 

_ Jonkok bij de hibachi en dan net zo lang                                                
kipas tot de saté gaar is. 

_ Ketimun met een vork bewerken, zodat de plakjes een 
kartelrandje krijgen.

_ De buren ook altijd een bordje brengen. 

_ Altijd aardig blijven ook al mag je de persoon niet. 

WI-FI pasundan guest
inlog: Pasundan34
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