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Rijsttafel “Minang Kabau” 
 
Mandje Cassave crackers  
 
**** 
Daging Rendang    (Rundvlees gesmoord in sambalsaus) 
Daging Smoor    (Rundvlees gesmoord in ketjapsaus) 
Saté Ajam      (Kipsaté – 2 stokjes per persoon) 
Saté Kambing      (Saté van lamsvlees – 2 st. per persoon) 
Babi Ketjap      (Zoetgesmoord varkensvlees) 
Ajam Ritja Ritja    (Kip�ilet in pikante tomatensaus) 
Ikan Bali      (Makreelstukjes in sambalsaus) 
Sambal Goreng Boontjes  (Boontjes gesmoord in sambalsaus) 
Sayur Lodéh     (Groenten gesmoord in kokosmelk) 
Udang Rembah    (Grote Garnalen in pikante saus) 
Sambal Goreng Rebung    (Bamboescheuten in sambalsaus) 
Sambal Goreng Telor   (hele ei gesmoord in sambalsaus) 
Sambal Goreng Tempé    (Sojablokjes met sambal) 
Kentang Kering     (Pikante aardappel snippers) 
Gado-Gado      (Koude groenten bedekt met satésaus) 
Atjar Kuning     (Zoet-zure kool) 
Pisang Goreng     (Gebakken bakbanaan) 
 
Per persoon keuze uit: 
Nasi Putih, Nasi Kuning,   Witte rijst, Gele rijst  
Nasi Goreng, Bami Goreng,  Gebakken rijst, Gebakken mie, 
Mihoen Goreng* of Lontong*  Gebakken rijst-mie of Geperste 

kleefrijst) 
€ 31,50  per persoon. 
(minimaal twee personen) 
 
 (= lombok), geeft aan hoe pikant een gerecht is. 
* Voor mihoen goreng brengen wij  een toeslag van € 3,00 en voor lontong  een toeslag 
van € 2,00 in rekening. 



Rijsttafel “Putri Solo” 
 
Mandje Kroepoek / Emping 
 
**** 
Babi Ketjap      (Zoetgesmoorde varkensvlees) 
Daging Keri      (Rundvlees gesmoord in kerriesaus) 
Saté Ajam      (Kipsaté – 1 stokje per persoon) 
Saté Babi      (Saté van varken – 1 st. per persoon) 
Ajam Goreng     (Drooggebakken kip) 
Ajam Taotjo     ( Kip�ilet in pikante zwarte bonen saus.) 
Sayur Lodéh     (Groenten gesmoord in kokosmelk) 
Pisang Goreng     (Gebakken bakbanaan) 
Sambal Goreng Telor    (Ei gesmoord in sambalsaus) 
Sambal Goreng Boontjes   (Boontjes gesmoord in sambalsaus) 
Sambal Goreng Tahu    (Tahu gesmoord in sambal saus) 
Sambal Goreng Tempé    (Sojablokjes met sambal) 
Gado-Gado      (Koude groenten bedekt met satésaus) 
Serundeng      (Gebrande kokos) 
Atjar Kentimum     (Zoet-zure komkommer) 
 
Per persoon keuze uit: 
Nasi Putih, Nasi Kuning,   Witte rijst, Gele rijst  
Nasi Goreng, Bami Goreng,  Gebakken rijst, Gebakken mie, 
Mihoen Goreng* of Lontong*  Gebakken rijst-mie of Samengeperste 

kleefrijst) 
 
€ 28,00  per persoon. 
(minimaal twee personen) 
 
 
 = lombok), geeft aan hoe pikant een gerecht is. 
* Voor mihoen goreng brengen wij een toeslag van € 3,00 en voor lontong een toeslag 
van € 2,00 in rekening. 
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Rijsttafel “Royal” 
 
 
Mandje Kroepoek / Emping 
 
**** 
 
Babi Pangang    (Gebraden varkensvlees bedekt met

   licht-pikante saus) 
Daging Rendang    (Rundvlees gesmoord in een   

         sambalsaus) 
Ajam Pangang Ketjap     (Gegrillde kip bedekt met ketjapsaus) 
Dadar Isi   (Omelet gevuld met groenten en  

  rundergehakt) 
Saté Ajam      (Saté van kip – 1 stokje per persoon) 
Saté Babi      (Saté van varkensvlees – 1 stokje per
        persoon) 
Sayur Tumis Ajam   (Roergebakken groenten met kipfilet) 
 
Rudjak Manis    (Vers fruit) 
 
Per persoon keuze uit: 
Nasi Putih, Nasi Kuning,   Witte rijst, Gele rijst  
Nasi Goreng, Bami Goreng, Gebakken rijst, Gebakken mie, 
Mihoen Goreng* of Lontong*   Gebakken rijst-mie of Samengeperste 

  kleefrijst) 
 
€ 24,50 per persoon. 
 
 
 = lombok), geeft aan hoe pikant een gerecht is. 
 
* Voor mihoen goreng brengen wij een toeslag van € 3,00 en voor lontong  een toeslag 
van € 2,00 in rekening. 
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Vegetarische Rijsttafel 
 
Mandje Emping 
 
**** 
Dadar Isi     (Omelet gevuld met groenten) 
Sayur Lodéh    (Groenten gesmoord in kokossaus) 
Gado-Gado      (Koude groenten bedekt met satésaus) 
Sambal Goreng Boontjes   (Groenten gesmoord in kokosmelk) 
Sambal Goreng Rebung    (Bambu-scheuten in sambalsaus) 
Sambal Goreng Telor    (Ei gesmoord in sambalsaus) 
Sambal Goreng Tahu    (Tahu in gesmoord in sambalsaus) 
Sambal Goreng Tempé    (Sojablokjes met sambal) 
Rudjak Manis    (Vers fruit) 
Serundeng      (Gebrande kokos) 
Atjar Kentimum     (Zoet-zure komkommer) 
Atjar Kuning    (Zoet-zure kool) 
Pisang Goreng     (Gebakken bakbanaan) 
 
Per persoon keuze uit: 
Nasi Putih, Nasi Kuning,   Witte rijst, Gele rijst  
Nasi Goreng, Bami Goreng,  Gebakken rijst, Gebakken mie, 
Mihoen Goreng* of Lontong*   Gebakken rijst-mie of Samengeperste

   kleefrijst) 
 
€ 24,50 per persoon. 
 
 
 (= lombok), geeft aan hoe pikant een gerecht is. 
* Voor mihoen goreng brengen wij een toeslag van € 3,00 en voor lontong  een toeslag 
van € 2,00 in rekening. 


