RAMES MENU’S

RIJSTTAFEL 1: PASUNDAN

LET OP !!! Deze rames-menu’s bestaan uit 1 bak

2 personen: 39,50
p.p.19,75

witte rijst met de gerechten erop.

Nasi goreng of bami goreng

Nasi goreng of bami goreng ipv witte rijst
VEGA RAMES PASUNDAN (veganistisch ook mogelijk)

+1,50
10,00

Witte rijst, SG boontjes, SG tempé, tahu taugé.

NASI RAMES PASUNDAN

10,00

Witte rijst, 1 telor blado, SG boontjes, 1 ajam rendang, SG tempé.

NASI RAMES PASUNDAN Speciaal

12,50

Witte rijst, 1 groentengerecht, 1 kipgerecht,
1 vleesgerecht, 1 telor blado.

+ 1,00 p.p.

Witte rijst of nasi kuning
2 Saté ajam - kippenvlees
2 Sambal goreng telor
1 Vleesgerechten
1 Kipgerecht
2 Groentengerechten
1 Soja-gerecht

info@pasundan.nl -

www.pasundan.nl - @pasundaneethuis.nl

Atjar ketimun, seroendeng, bawang goreng
krupuk udang en spekkoek

MENU’S
NASI GORENG SPECIAAL

13,00

Nasi goreng, 1 saté ayam, 1 kip gerecht, 1 telor blado, SG boontjes.

BAMI GORENG SPECIAAL

13,00

Bami goreng, 1 saté ayam, 1 kip gerecht, 1 telor blado, SG boontjes.

NASI KUNING SPECIAAL

15,00

Gele rijst, 1 saté ayam, SG boontjes/sayur lodeh, daging rendang,
1 telor blado, sambal goreng tempé, atjar en emping.

LAMSVLEES menu
15,50

Gulee domba (pittig)

Lamsvlees gulee met witte rijst, SG boontjes en atjar ketimun.

MENU 1: PASUNDAN 1 persoon

12,50
14,50

Met nasi goreng of bami goreng
Witte rijst, 1 saté ayam, 1 groenten gerecht, 1 kipgerecht,
1 telor blado, atjar en krupuk udang.

MENU 2: PASUNDAN SPECIAAL 1 persoon

15,00
17,00

Met nasi goreng of bami goreng
Witte rijst, 2 saté ayam, 1 groentengerecht, 1 kipgerecht,
1 rundvleesgerecht, 1 telor blado, atjar en krupuk udang.

RIJSTTAFEL 2: PASUNDAN SPECIAAL 2 personen: 52,50
p.p. 26,25
Soto-soep
Naar keuze: Witte rijst of nasi kuning of
nasi goreng of bami goreng.
2 Saté ajam - kippenvlees
2 Saté domba - lamsvlees
2 Sambal goreng telor
2 Vleesgerechten
2 Groentengerechten
1 Kipgerecht
1 Soja-gerecht
1 Visgerecht ikan pepesan
Atjar ketimun, seroendeng, bawang goreng
krupuk udang en spekkoek

RIJSTTAFEL 3: PASUNDAN VEGA

2 personen: 39,50
p.p.19,75

Vegetarische loempia 2 p.p.
Witte rijst of nasi kuning
Nasi goreng of bami goreng

MENU 3: VEGETARISCH menu

12,50

(ook veganistische mogelijk)
Witte rijst, 1 saté tahu, gado gado, SG tempe,
SG boontjes, tahu taugé.

Let op, onze bami goreng met oestersaus bereid

nline bestellen

Kiploempia’s 2 p.p.

+ 2,00

RIJSTTAFELS
De gerechten kunnen per bestelling/per keer wisselend zijn.
U kunt aangeven of u pittig of mild wilt.
DRUK-/ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

2 Saté tahu
Sambal goreng boontjes
Sayur lodeh
Gado gado (koud of warm)
Sambal goreng tempé
Tahu taugé
Tahu tauco of tahu kuning
Atjar ketimun, seroendeng, bawang goreng
krupuk udang en spekkoek

+ 1,00 p.p.

Bezorging tussen 16.00 en 20.30 uur.
Minimaal  15,- Bezorgkosten  1,50
Gratis vanaf  25,- bestel online op

www.pasundan.nl of op
http://pasundan.foodticket.nl
Registreer u op onze site
en maak gebruik van ons spaarsysteem.
Bij besteding van  100,00 1 punt,
1 punt is  2,50 waard. Max 5 punten per order,
alleen online inwisselbaar.
maandag & dinsdag gesloten
woensdag & zaterdag 16.00 - 21.00 uur
zondag 16.00 - 20.00 uur

GROENTENGERECHTEN

SOEPEN (langere wachttijd)
Soto ayam, traditionele kippensoep

6,50

8,00

Gado gado (koud geserveerd)

Soto ayam compleet, traditionele kippensoep

9,50

Maaltijdsoep met groenten, ei, taugé, sooen en lontong.

per stuk
4,50
4,50
2,25
2,25
2,50
2,50

Loempia kip (per 3 stuks)
Loempia vega (per 3 stuks)
Spekkoek zachte laagjes gekruide cake
Wingo babat ketanmeel met kokos
Bapao gestoomd brooddeeg gevuld rundergehakt
Bapao gestoomd brooddeeg gevuld kip

NASI GORENG met kroepoek en atjar

8,50

Pittig gekruide makreel gestoomd in een bananenblad.
met witte rijst, acar ketimun en sambal goreng boontjes

Urap Urap (Oerapan)
Knapperige groenten in gekruide geraspte kokos (mild)

BAMI GORENG met kroepoek en atjar

Sperzieboontjes in mild pittige sambalsaus. (pittig)

SOJA-GERECHTEN

½= 4,25

8,50

Sambal goreng tempé
Gebakken tempé in gecarameliseerde palmsuiker.

Tahu taugé

DIVERSEN

Tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant.
Tahu met taocosaus pikant.

8,50

Traditioneel gebakken eiermie bereid met ei en lenteuitjes,
met bawang goreng (gebakken uitjes) erover.

STUDENTENSCHOTEL op vertoon van OV
Deze menu’s bestaan uit 1 bak witte rijst met de gerechten erop.
Witte rijst,
SG boontjes, rendang ayam
Vegetarische SG boontjes, SG tempé/tahu tauge
Nasi goreng, SG boontjes, rendang ayam
Bami goreng, SG boontjes, rendang ayam

Gemengde groenten met mais in een geurige kokossaus.(mild)

Sambal goreng buncis

Tahu Tauco

Traditioneel gebakken rijst bereid met ei en trassi, pittig,
met bawang goreng (gebakken uitjes) erover.

Tahu Kuning
Tahu met kunjitkokossaus mild pikant.
Saté tahu tahu/tofu.

3,75

EIERGERECHTEN
7,50
7,50
8,50
8,50

Telor blado

(per stuk)

1,15

½= 5,00

10,00

Gekookt ei in pittige sambalsaus

KIPGERECHTEN
Ajam rendang (pittig)

Gesmoord kippendijen in gekruide pittige kokossaus.

GERECHTEN
Alle onderstaande gerechten zijn zonder rijst, nasi goreng of bami goreng
2,50
4,00
4,50

SATE’S (3 stokjes per portie - traditionele saté, met pindasaus of pikante kecapsaus)
p.st 1,85
p.st 2,20

12,50

Sayur lodeh

SNACKS (langere wachttijd)

Witte rijst
Nasi kuning of lontong
Nasi goreng of bami goreng ipv witte rijst

VISGERECHTEN
Pepesan Menu met witte rijst

Geblancheerde groenten overgoten met warme satésaus.(mild)

Met groenten, ei, taugé en sooen.

Saté ayam kippenvlees
Saté domba lamsvlees
Saté tahu tahu/tofu

½= 4,00

5,50
6,50
3,75

Ayam blado (medium pittig)
Gemarineerde kip met citroengras en gember.

Ayam kecap (medium pittig)
Gefrituurde kippendijen in zoet/pikante kecapsaus.

Ayam Semur (mild) volgens oma’s familie recept
gesudderde kippendijen met uien en tomaten in zoete kecapsaus

RUNDVLEESGERECHTEN

½=5,75

Daging rendang (pittig)

11,50

Serundeng (gebakken kokos-uienstrooisel)
Sambal setan (erg heet) klein
Sambal setan (potje geen conserveringsmiddel, lees etiket)
Satésaus
Atjar ketimun (komkommer in zoetzuur)
Krupuk udang
Emping (licht bitter, vegetarisch)
Cassave (pittig, vegetarisch)

2,50
0,25
4,75
2,50
2,50
2,00
2,50
2,50

FRISDRANK
7up, Bitter lemon, Coca Cola regular/light/zero,
2,00
Fernandes rood/groen/blauw, Ice Tea, Sinas, Tonic (blikje)
Iam SuperJuice soursop/mango/cocos/lychee/mangosteen (blikje) 2,25
Water 250 cc blauw/rood (flesje)
1,50
Red Bull
2,50
Bavaria alcoholvrij bier (0%) fruity/radler/wit/standaard
2,50
Heineken (blikje)
2,50
Bier Bintang
2,75
Rode wijn of witte wijn droog/zoet
3,75

Gesmoord rundvlees in gekruide pittige kokossaus.

Daging semur (mild) volgens oma’s familie recept
gesudderd rundvlees met uien en tomaten in zoete kecapsaus

THUISBEZORGEN

Bezorging tussen 16.00 en 20.30 uur.
Minimaal € 15,- Bezorgkosten € 1,50
Gratis vanaf € 25,bestel op www.pasundan.nl

of op http://pasundan.foodticket.nl

DRUK-/ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

