
 
 
 

 
 

Bestelwijze: 
 

Alle rijsttafels zijn te bestellen vanaf 2 personen. 
De prijzen zijn per persoon. 

 
Alle specialiteiten, het vegetarische menu en rijsttafel mini, kunt u bestellen per soort. 

 
Indien u bijgerechten wilt bestellen i.p.v. een hoofdgerecht wordt altijd een 

couvertprijs gerekend van € 5,00 per persoon. 
 

De keuken voor het restaurant is geopend tot 21:30 uur. 
 

Het restaurant sluit om 22:00 uur. 
 
 
 

Betaalwijze: 
 

U kunt uw rekening voldoen contant of creditcard / pinnen. 
(Mastercard, American Express & Visa) 

 



Dranken 
 
Diverse frisdranken   € 2,50 
Sourcy Blauw/Rood   € 2,50 
Sourcy Blauw/Rood (1,0L)  € 6,50 
Ice Tea      € 2,75 
Appelsap      € 2,50 
Chocomel     € 2,75 
Verse jus d’orange    € 3,75 
 
Bieren 
 
Amstel Tapbier     € 3,00 
Amstel Malt     € 3,00 
Amstel Oud Bruin     € 3,00 
Amstel Radler 0,0%   € 3,00 
Bintang     € 4,00 
Wieckse Witte     € 3,00 
 
Likeuren 
 
Diversen likeuren v.a.    € 5,00 
(Amaretto, Grand Marnier, Baileys, Likeur 43, 
Drambuie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cognac 
 

Remy Martin V.S     € 6,00 
Remy Martin V.S.O.P    € 6,50 
Hennessy      € 6,00 
Courvoisier      € 6,00 
Armagnac      € 6,00 
Calvados      € 6,00 

Whiskey 

Johnnie Walker Red Label   € 5,00 
Johnnie Walker Black Label  € 6,00 
Ballantines      € 5,50 
Jameson       € 5,00 
 
Gedistilleerd 
 
Jonge Jenever     € 3,00 
Oude Jenever     € 3,00 
Corenwijn      € 3,00 
Vieux       € 3,00 
Gin       € 5,00 
Vodka      € 5,00 
Bacardi      € 5,00 
 
Aperitieven 
 
Medium/Dry Sherry    € 3,50 
Rode/Witte Port     € 3,50 
Rode/Witte Vermouth    € 3,50 
Campari      € 3,50 



Witte Wijn             
 
Viu Manent Chardonnay Reserva       € 18,50 
Sappig en fruitig met meloen, tropisch fruit en citroen.                           
                                                                        Per glas €   4,00 

 
Sancerre Paul Prieur         € 29,50 
Stuivend, fris en strakdroog met wit fruit.  
 
Gustave Lorentz Pinot Gris Réserve                                    € 23,50 
Vol en aromatisch met specerijen, abrikozen en wit fruit. 
 
Gustave Lorentz Gewürztraminer Réserve                                                     € 32,50 
Rijpe abrikoos en perzik, honing en typerende kruidigheid.  
 
Simonsig Chardonnay                                                                                         € 26,50 
Rijk maar fris met exotisch fruit, citrus, toast en een subtiel botertje.  
 

Rosé Wijn                                                                                 
 
L’Auréole Rosé Cinsault                   € 18,50 
Zachtfris en fruitig met zoete kersen, rijpe aardbeien en laurier.     
                                                                                                                                      Per glas €   4,00 
 

Rode Wijn             
 
L’Auréole Rouge                                       € 18,50 
Soepel en sappig met bos aardbeien, kersen en een lichte kruidigheid.               
                                                                                            Per glas           €   4,00 
 
Château des Jacques Fleurie                                  € 27,50 
Zacht, soepel en floraal met veel rijp rood fruit.  
 
Rioja reserva Baron de Ley                                                                               € 29,50 
Krachtig met rijp rood fruit, kruiden, kokos, mocca en vanille.  



 

VOORGERECHTEN 
 
SARI MIX            € 8,50 
Combinatie van 4 gerechten 
mini-loempia, viskoek, 
garnaal, pangsit goreng 
 

SOTO AYAM            € 6,50 
Indonesisch heldere kippensoep met ketjap, taugé en eitje. 

 
SOTO SAPI            € 6,50 
Indonesisch heldere rundvleessoep met ketjap, taugé en eitje. 
 

PANGSIT GORENG           € 6,00 
4 krokant gebakken Indonesische wonton met kip en garnalen vulling. 
 

LOEMPIA SEMARANG/ LOEMPIA VEGETARISCHE     € 5,00 
2 mini loempia’s gevuld met kip en bamboescheut 

 
AJAM SARI            € 6,00 
3 gegrilde kipvleugels 

 
SATÉ OEDANG            € 14,50 
4 stokjes gegrilde garnalensaté’s in pikante saus 

 
SATÉ MANIS            € 8,50 
3 stokjes zoet gemarineerde varkenssaté 

 
EMPING             € 4,00 
Gebakken cracker van de melinjoe-noten 

 
KROEPOEK OEDANG           € 4,00 
Gebakken garnalen cracker 



 
 

DIVERSE BIJGERECHTEN 
(Alleen in combinatie met een hoofgerecht) 
 

Vleesgerechten van de rijsttafels €   9,50 
(Per portie) 

Sambal Goreng Telor   €   4,00 
(4 halve eitjes in pittige saus) 

Sambal Goreng Oedang   € 11,00 
(Garnaaltjes met peteh bonen) 

Ajam Pedis     €   9,00 
(Kipfilet in pittige saus bereid) 

Groentegerechten    €   7,50 
(Per portie) 

Tahoegerechten vanaf   €   9,00 
Gado-Gado Klein    €   6,00 
(Salade in katjangsaus en emping) 

Gado-Gado Groot    € 10,00 
Seroendeng     €   3,50 
Atjar      €   4,00 
Sambal Goreng Kentang   €   3,00 
Tempeh Kering    €   4,00 
Katjangsaus     €   3,00 
Witte rijst     €   4,00 
Nasi Goreng     €   6,00 
Bami Goreng    €   6,00 
Nasi Koening    €   6,00 
 
 
 

 
 
KINDERMENU     € 11,00 
(3 stokjes kipsaté in  
katjangsaus met frites, 
mayonaise en salade) 
 
 

SATÉ GERECHTEN 
 
Saté Babi     €   8,50 
(Varkenshaas in katjangsaus) 

Saté Babi Ketjap    €   8,50 
(Varkenshaas in ketjapsaus) 

Saté Ajam     €   8,50 
(Kip in katjangsaus) 

Saté Ajam Ketjap    €   8,50 
(Kip in ketjapsaus) 

Saté Kambing    €   9,00 
(Lamsvlees in ketjapsaus) 

Saté Oedang    € 15,00 
(Garnalen saté in pikante saus) 

Saté Pedis     €   8,50 
(Kip of varkenshaas in pikante saus) 

Saté Manis     €   9,00 
(Zoet gemarineerde varkenshaas) 
 



RIJSTTAFEL 
 
 

RIJSTTAFEL VANAF 1 PERSOON 
De onderstaande rijsttafels zijn te bestellen vanaf 1 persoon. 
Genoemde prijzen van de rijsttafels zijn per persoon. 

I.p.v. witte rijst; bami goreng, nasi goreng of nasi koening      € 2,50 

 
 
RIJSTTAFEL MINI            € 22,00  
Daging rendang   saté babi 
Daging sambal goreng  sambal goreng kentang 
Sajoer tjampoer  atjar 
Sambal goreng boontjes  seroendeng 
Sambal goreng telor   kroepoek 
Gado-gado    witte rijst 
 
VEGETARISCH MENU           € 20,00  
Tahoe tauge    gado-gado 
Tahoe telor    emping 
Sajoer lodeh    sambal goreng kentang 
Sajoer tjampoer   atjar 
Sambal goreng boontjes  seroendeng 
sambal goreng telor   witte rijst 
 
NASI OF BAMI GORENG SARI          € 22,00 
Daging rendang   saté ajam 
Daging babi ketjap   atjar 
Ajam pedis    kroepoek 
Sambal goreng telor   nasi of bami goreng 
Tahoe tauge 
 
NASI KOENING SARI           € 24,25 
daging rendang  saté ajam 
daging sambal goreng  atjar 
ajam pedis    tempeh kering 
sambal goreng oedang  seroendeng 
sajoer tjampoer   kroepoek 
sambal goreng telor   nasi koening 

 
 

 
Indien u bijgerechten wilt bestellen i.p.v. een hoofdgerecht 

wordt altijd een couvertprijs gerekend van € 5,00 per persoon. 



RIJSTTAFEL 
 
RIJSTTAFEL VANAF 2 PERSONEN 
Deze zijn minimaal te bestellen vanaf 2 rijsttafels per soort. 
Genoemde prijzen van de rijsttafels zijn per persoon. 

I.p.v witte rijst; bami goreng, nasi goreng of nasi koening       € 2,50 

 
RIJSTTAFEL ISTIMEWA          € 35,00 p.p. 
Daging rendang   saté babi 
Daging sambal goreng  saté manis 
Daging babi rica   saté kambing 
Daging babi ketjap   saté oedang 
Sambal goreng oedang  kroepoek 
Sajoer tjampoer   sambal goreng kentang 
Sambal goreng boontjes  atjar 
Sambal goreng telor   seroendeng 
Gado-gado    witte rijst 
 
RIJSTTAFEL SARI           € 32,00 p.p. 
Daging rendang   saté babi 
Daging sambal goreng  saté ajam 
Daging babi rica   saté kambing 
Ajam pedis    kroepoek 
Sajoer lodeh    sambal goreng kentang 
Sambal goreng boontjes  atjar 
Sajoer tjampoer   seroendeng 
Sambal goreng telor   witte rijst 
Gado-gado 
 
RIJSTTAFEL SATÉ            € 30,00 p.p. 
Saté babi    sambal goreng boontjes 
Saté ajam    sajoer tjampoer 
Saté kambing    gado-gado 
Saté babi ketjap   kroepoek 
Saté pedis    sambal goreng kentang 
Saté oedang    atjar 
Saté manis    seroendeng 
Sambal goreng telor   witte rijst 
 

 
 

Indien u bijgerechten wilt bestellen i.p.v. een hoofdgerecht 
wordt altijd een couvertprijs gerekend van € 5,00 per persoon. 



 

SPECIALITEITEN  
 

 
 

BABI PANGGANG            € 20,00 

Geroosterd varkensvlees in zoetzure saus 
Met witte rijst. Atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

BABI PANGGANG PEDIS           € 20,00 

Geroosterd mager varkensvlees in pikante saus 
Met witte rijst, atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

AJAM SEMOER            € 21,00 

Kipfilet bereid in zoete ketjapsaus 
Met witte rijst, atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

AJAM RICA             € 21,00 

Kipfilet bereid in pikante saus 
Met witte rijst, atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

AJAM PANGGANG           € 21,00 

Kipfilet op Indonesische wijze gemarineerd, van de grill geserveerd 
Met een pikante saus en komkommer 
Met witte rijst, atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

OEDANG GORENG           € 27,00 
Garnalen in deegbeslag met zoetzure saus 
Met witte rijst, atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

OEDANG RICA            € 27,00 

Garnalen in deegbeslag met pikante saus 
Met witte rijst, atjar, tahoe taugé en kroepoek 
 

TAHOE SEMOER            € 16,00 
Tahoe met paprika, prei en uien gesmoord in 
Zoete ketjapsaus met witte rijst, atjar en emping 

 
 
 

I.p.v witte rijst; bami goreng, nasi goreng of nasi koening € 2,50 
Extra couvert per persoon € 5,00 



 
 

 

NAGERECHTEN 
 
Spekkoek            € 3,50 
Huisgemaakte Indische cake. 
 

Pisang Goreng           € 4,50 
Krokant gebakken banaan. 
 

Tjendol            € 5,25 
Een verfrissende ijskoude drank van palmsuiker, 
Kokosmelk, kleine pudding druppels en jack fruit. 
 

Es Kelapa Muda           € 5,25 
Een verfrissende ijskoude cocktail met jonge kokos, 
Geschaafd ijs, en rozensiroop. 
 

Dame blanche           € 6,50 
Bolletjes vanille-ijs, met chocoladesaus en slagroom. 
 

Sorbet            € 6,50 
Bolletje vanille en aardbeienijs, fruit cocktail, 
met zoete siroop en slagroom. 
 

Lychees            € 4,50 
Een tropische vrucht uit Azië. 
 

Lychees met ijs           € 6,50 
Geserveerd met vanille-ijs en slagroom. 
 

Banana Royal           € 7,00 
Bolletjes vanille-ijs, met stukjes banaan, 
Chocoladesaus en slagroom. 
 

Stemgember met ijs          € 6,50 
Bolletjes gember, met vanille-ijs en slagroom. 
 

Advocaat met ijs           € 5,50 
Geserveerd met vanille-ijs en slagroom. 



Warme Dranken 
 
Koffie     € 2,50 
Cappuccino    € 3,00 
Koffie Verkeerd    € 3,00 
Espresso     € 2,50 
Dubbele Espresso   € 3,00 
Kopi Tubruk    € 2,50 
Cafeïnevrije koffie   € 2,50 
Potje Jasmijn Thee   € 3,00 
Thee      € 2,50 
Rooibos, Earl Grey, Groen-citroen, Gun 
Powder, 
Darjeeling, Verveine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Speciale Koffie 
 

Irish Coffee    € 6,50 
Spanish Coffee    € 6,50 
Italian Coffee    € 6,50 
French Coffee    € 6,50 
DOM Coffee    € 6,50 
American Coffee   € 6,50 
Kiss of Fire     € 6,50 
43 Coffee     € 6,50 
 


