AFHALEN
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
Se mi /of vis maar geen gelatine, kip of vlees. Wij koken ook lactose- en de meeste gerechten glutenvrij.
Soepen (langere bereidingstijd)
Sop udang pedes Se mi
Pittige garnalensoep met lenteuitjes, koriander, mihoen
Sop tahu
Tahu in een heerlijk geurige bouillon, mild pittig

8,50
7,00

SNACKS (bevatten gluten)
Loempia vegetarisch (per 3 stuks)
Risolles Vega
gepaneerd deeg gevuld met groentenragout

4,50
2,50

Panada

3,50

Se mi

Deeg gevuld met gekruide tonijn
Spekkoek

2,50

gekruide zachte laagjes cake
Wingko babat

2,50

ketanmeel met kokos
Kue dadar
pandan pannenkoek met kokosvulling
pandan pancake with sweet coconut filling

HOOFDGERECHTEN
Nasi goreng
Traditioneel gebakken rijst, bereid met ei
pittig, met bawang goreng, atjar en krupuk udang
Bami goreng (bevat gluten) Se mi
Traditioneel gebakken eiermie met oystersaus, bereid met ei en lenteuitjes
met bawang goreng, atjar en krupuk udang
Vegetarisch menu
Witte rijst, 1 saté tahu, gado gado, sambal goreng tempé, emping
en naar keuze 1 groenten gerecht, 1 tahu gerecht
Rijsttafel vegetarisch
alleen mogelijk voor 2 personen (omschrijving zie voorin bij onze rijsttafels pag 10)

2,75

8,00

8,00

13,75

40,00

SPECIALITEITEN
Nasi goreng ikan asin
(langere bereidingstijd)
Traditioneel gebakken rijst bereid met zoute vis, pittig
Taugé Bogor Se mi
Specialiteit uit Bogor: taugé, tahu, bami met taucosaus

13,50
13,50

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 zijn zonder witte rijst, nasi goreng og bami goreng

GROENTEN
1/2=4,00
Gado gado (koud geserveerd)

7,50

Sayur lodeh
Gemengde groenten met mais in een geurige kokossaus

Sambal goreng buncis

1/2=4,50

8,50

Tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant

Tahu tauco
Tahu met taucosaus, pikant

Tahu kuning
Tahu met zachte kerry-kokossaus

Sambal goreng tempé
Gebakken tempé in palmsuiker en sambal

1,15

Gekookt ei in pittige sambalsaus
(langere bereidingstijd, geen halve portie)

Telor dadar

9,50

Roergebakken ei met groenten met zoetzure saus

Tahu telor

9,50

Gebakken tahu met ei met pittige kecapsaus
VISGERECHTEN (langere bereidingstijd)

Sambal goreng udang
Gebakken garnalen in een pittige saus

SATE’S (langere bereidingstijd)
3 stokjes traditioneel gemarineerde saté,met pindasaus of kecapsaus

Saté udang
Saté tahu

Sperzieboontjes in mild pittige sambalsaus
Sambal goreng koolrabi (niet altijd voorradig)
Koolraap in pikante kokos-sambalsaus

EIERGERECHTEN
Telor blado (per ei)

13,50

Gekruide makreel in bananenblad uit de oven
met witte rijst acar en sambal goreng buncis

Geblancheerde groenten met warme satésaus

TAHU EN TEMPÉ
Tahu taugé

Ikan Pepesan menu

14,00

(garnalen)
(tahu/tofu)

7,50
4,00

DIVERSEN
Serundeng Kokos-pinda-uien strooisel
Satésaus/pikante kecapsaus
Emping (licht bitter) of Opak pedis (pittig)
Krupuk udang
Atjar ketimun Komkommer in zoetzuur

2,50
2,50
2,75
2,50
2,50

extra supplement
Witte rijst
Nasi kuning of lontong
Nasi goreng of bami goreng

2,50
4,00
4,50

Indonesische drankjes / Indonesian drinks:
Stroop susu

4,95

(schaafijs, vruchten, rozensiroop
shaved ice, fruits, rose syrup)
Cendol(indien voorradig / if available)
4,50
(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

AFHALEN
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 ZONDER WITTE RIJST.
ZELF UW MENU SAMENSTELLEN
u kunt van de groenten- en sojagerechten ook halve porties bestellen.

Minimaal 2 HALVE porties per persoon
GROENTEN
1/2=4,00
Gado gado (koud geserveerd)

7,50

Sambal goreng tempé

1/2=4,75

9,00

Gebakken tempé in palmsuiker en sambal

Geblancheerde groenten overgoten met warme satésaus

Sayur lodeh
Gemengde groenten met mais in een geurige kokossaus

Sambal goreng buncis
Sperzieboontjes in mild pittige sambalsaus

Urap urap
Gemengde groenten met een dressing van mild gekruid
geraspte kokos
Sambal goreng koolrabi (niet altijd voorradig)
Koolraap in pikante kokos-sambalsaus

TAHU EN TEMPÉ
Tahu taugé

1/2=4,50

Komkommer in zoetzuur

8,50

Witte rijst - White rice
2,50
Nasi kuning of lontong
4,00
Yellow rice or Longtong (glutinous rice boiled in a bag)

Tahu met taugé in kecapsaus, zoet pikant

Tahu kuning
Tahu met zachte kerry-kokossaus

SATE (langere bereidingstijd)
Saté tahu (tahu/tofu)

DIVERSEN
Serundeng
2,00
Kokos-pinda-uien strooisel
Satésaus/pikante kecapsaus
2,50
Emping
2,75
plantaardige krupuk (licht bitter)
Cassave Krupuk
2,75
Plantaardige kroepoek van Cassavewortel (pittig)
Atjar ketimun
2,50

4,00

VEGANISTISCH MENU
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

13,75

Rijsttafel veganistische
 42,50
met kue dadar i.p.v. spekkoek indien voorradig
alleen mogelijk voor 2 personen
2 Veganistische loempia p.p.
Witte rijst of nasi kuning
Sambal goreng boontjes
Sambal goreng Koolrabi
Sayur Lodeh of Gado gado
Sambal goreng tempé
Tahu Kuning
Tahu taugé

2 Saté Tahu
Ajar ketimun
seroendeng
bawang goreng
krupuk Emping
Kofe of thee met Kue Dadar

TAUGÉ BOGOR Specialiteit uit Bogor (bevat gluten)
taugé, tahu, bami met taocosaus
bean sprouts, tofu, noodle with soybeansaus
In plaats van witte rijst / instead of white rice:
Nasi kuning of lontong / Yellow rice or Longtong (glutinous rice boiled in a bag)

13,50

+1,50

Indonesische drankjes / Indonesian drinks: (meldt het even als u veganist bent)
Stroop susu
(schaafijs, vruchten, rozensiroop / shaved ice, fruits, rose syrup)
Cendol (indien voorradig / if available)
(exotisch drankje van o.a. kokos, gula jawa, schaafijs/
exotic drink with coconut, palmsugar, shaved ice)
Kue dadar
pandan pannenkoek met kokosvulling
pandan pancake with sweet coconut filling
Wajik Kleefrijst met kokosmelk en gule djawa

4,95
4,95

3,50
3,00

