MINANG KABAU

Plaszoom 500
3062 CL Rotterdam
Tel. 010-2121099

SOEPEN
Soto Ajam
Indonesische kippensoep
Soto Ajam pedis
pikante soto ajam

Tomatensoep
zoete, gebonden tomatensoep met kip

Pangsitsoep
bouillon met kip-wonton en ijsbergsla

Soto Madura
bouillon met klappermelk, rundvlees &
groenten

LUNCHGERECHTEN
€ 4,10

€ 4,10

€ 4,10

€ 5,10

€ 4,10

BROOD- en FRITESGERECHTEN
Bapao
€ 3,80
gestoomd Indisch broodje gevuld met rundvlees
Brood met Warm vlees
brood met warm varkensvlees

Brood met omelet (vegetarisch)

€ 5,90

€ 5,90
€ 4,40

Brood met Gehaktballetjes
€ 5,20
gehaktballetjes in zoete smoorsaus (5 stuks)
Brood of frites met Saté Ajam
kipsaté (4 stokjes)
Brood of frites met Saté Babi
varkenssaté (4 stokjes)

Brood of frites met Saté Kambing
lamssaté (4 stokjes)

LUNCH

Brood of frites met Satémix 
kipsaté (2), varkenssaté (2) en lamssaté (2)

Gado-Gado :
Indonesische koude groentensalade bedekt met warme
satésaus en kroepoek

klein: € 6,00
groot: € 10,50

Saté Ajam-Gado-Gado :
saté van kip met gado-gado

klein: € 7,00
groot: € 13,00

(klein: 4 stokjes / groot: 8 stokjes)

Saté Babi-Gado-Gado :
saté van varkensvlees
met gado-gado
(klein: 4 stokjes / groot: 8 stokjes)

[ 12:00 tot 16:00 uur ]

Brood met Kipkerrie
brood met warme kipkerrie

[12:00 tot 16:00 uur]

GESERVEERD MET WITTE RIJST, GELE RIJST,
NASI GORENG, BAMI GORENG OF FRITES

€ 5,50

€ 5,50

€ 6,00

€ 7,50

Kunt u geen keuze maken?
Bekijk ook eens onze uitgebreide dinerkaart.

Saté Kambing Gado-Gado:
saté van lamsvlees met gado-gado.
(klein: 4 stokjes / groot: 8 stokjes)

Saté Udang Gado-Gado:
saté van garnalen met gado-gado.
(klein: 1 spies / groot: 2 spiesen)

Satémix Gado-Gado :
saté van kip, varkensvlees en
lamsvlees met gado-gado.

klein: € 7,00
groot: € 13,00

klein: € 7,80
groot: € 14,50

klein: € 8,70
groot: € 14,50

klein: € 9,00
groot: € 16,20

(klein: 6 stokjes, 2 van elk soort / groot: 12 stokjes, 4 van elk soort)

Zalmspies Gado-Gado :
saté van zalm met gado-gado.
(klein: 1 spies / groot: 2 spiesen)

GEBAK

klein: € 8,90
groot: € 15,50

Appel-Kaneeltaart
Appel-Kaneeltaart met slagroom
Appelcakegebak met walnoten
Appelcakegebak met walnoten en slagroom
Spekkoek (Indische cake, pandan )

€
€
€
€
€

3,30
3,70
3,10
3,50
3,10

 = lombok, geeft de mate van pikantheid aan.

LUNCH-SCHOTELS

[12:00 tot 16:00 uur]

Grote Lumpia: (bereidingstijd circa 15 minuten)
loempia met kippenvlees, 2 stokjes
saté ajam en krupuk

€ 7,20

Nasi-/Bami Rames :
€ 14,00
witte- of gebakken rijst/noodles met saté babi,
daging rendang, serundeng, s.g.telor,
atjar kuning, tahu, boontjes en ajam goreng
Nasi Kuning Compleet :
€ 14,00
gele rijst met tempé, kentang kering, atjar kuning,
daging rendang, ajam goreng, pisang goreng,
serundeng, sayur lodeh en saté babi
Nasi-/Bami goreng Udang :
€ 14,00
nasi- of bami goreng met garnaaltjes en
varkensvlees, atjar kentimum, saté babi en krupuk
Mihoen Singapore :
€ 14,00
mihoen in kerrie met garnaaltjes en varkensvlees,
atjar kentimum, saté babi en krupuk
Mihoen goreng:
mihoen geserveerd met sayur lodeh,
serundeng, ajam goreng en saté babi

€ 14,00

Vegetarische maaltijdschotel :
€ 14,00
schotel met s.g. tempé, kentang kering, atjar
kuning, pisang goreng, s.g. telor, s.g. boontjes,
serundeng, sayur lodéh, s.g. rebung en emping
Dadar Isi:
omelet met rundergehakt en groenten

€ 11,00

Dadar Isi Sayur:
omelet met groenten

€ 11,00

Dadar Isi Ajam:
omelet met groenten en kip

Sayur Tumis Ajam:
roergebakken groenten met kip�ilet

€ 11,00

€ 14,00

SNACKS en BORRELGARNITUUR
Bittergarnituur
( 7 stuks minilumpia & 7 stuks kerriesnack )

€ 4,90

Garnalenmix
€ 6,20
( 7 stuks minilumpia & 7 stuks garnaalsnack )

Kleine Lumpia’s met varkensvlees (2 stuks) € 3,90
Kleine Vegetarische Lumpia (2 stuks)

Resoles (2 stuks)
gefrituurde rolletjes gevuld met kipragout

€ 3,90

€ 5,20

Garnalenkroketjes (7 stuks)

€ 5,20

Pisang Goreng (6 stuks)
gebakken banaan

€ 4,00

Lemper (2 stuks)
rolletjes kleefrijst gevuld met kip

€ 4,90

Pangsit Goreng
krokant gefrituurde �lensjes

€ 3,90

Pangsit Mas (8 stuks)
gefrituurde vleespasteitjes

€ 5,90

Pangsit Royal (8 stuks)
gefrituurde �lensjes gevuld met kippenvlees

Pangsit Udang (6 stuks)
gefrituurde garnalenvlinders

*********

Saté Ajam : saté van kip (8 stokjes)
Saté Babi : saté van varkensvlees (8 st.)
Saté Kambing: saté van lamsvlees (8 st.)
Saté Udang: saté van garnalen (2 spiesen)
Saté Zalm: spies van zalm (1 st.)
Satémix : saté van kip, varkensvlees
en lamsvlees (totaal 12 st.)

€ 5,20

€ 5,90
€
€
€
€
€

6,20
6,20
7,70
9,00
5,30

€ 9,90

Heeft u een allergie? Meld het ons!

