Menu van de chef

SATé

(minimaal 2 personen)

Saté Babi

€ 8,50

Maleisische saté

€ 10,50

Geniet van de echte Aziatische keuken en laat u verrassen door onze chef.

Ngau Ti

€ 17,50

Saté Kambing

€ 10,50

3 gangen € 32,50 - 4 gangen € 37,50 - 5 gangen € 45,-

Saté van de haas met ketjapsaus
3 stuks
Ossenhaas saté met teriyakisaus
3 stuks

Kipsaté met een licht pittige pindasaus
3 stuks
Lamshaas met een licht pittige ketjapsaus
3 stuks

Voor € 6,50 per gang begeleiden wij de gerechten met een bijpassende wijn.

Sushi & Nigiri

Indonesische Rijsttafel

Alleen te bestellen van donderdag tot en met zondag

(minimaal 2 personen) € 28,- per persoon

Alleen te bestellen per rol. Een rol bevat 8 tot 10 stuks.

Voorgerecht: Pangsit Goreng

Spicy Ebi Maki roll

€ 15,-

Rainbow Roll

€ 17,50

Gebakken garnaal met sla, pikante saus en casava
Rol van ei, zalmeitjes, Japanse mayonaise,
zalm, tonijn en avocado

Ossenhaas komkommer roll

€ 17,50

Ossenhaas met komkommer, teriyakisaus
knoflook en lente-uitjes.

Dragon roll speciaal

€ 15,-

California roll

€ 12,50

Sake chizu ebi

€ 17,50

Komkommer, zeewier, rettich, zoete omelet,
krabstick, zalm, gebakken tempura,
Japanse mayonaise en teriyakisaus.
Avocado met krabstick, zalm Japanse
mayonaise en zalmeitjes.

Rol van gebakken garnaal met geflambeerde zalm

Krokant gebakken flensjes

Daging Rendang

Rundvlees in licht pittige kokossaus

Kip saté

Ajam Lombok

Saté Babi

Kipfilet met pinda’s en Lombok in licht
pittige saus

Saté van varkensvlees met ketjapsaus

Sambal Goreng Kentang

Gekarameliseerde krokante aardappel

Gado Gado

Groentemix van taugé met pindasaus

Pisang Goreng

Gebakken banaan

Seroendeng

Nigiri Sake

€ 6,-

Nigiri met zalm

Nigiri Maguro

€ 7,-

Nigiri met tonijn

Nigiri Tamago

€ 6,-

Nigiri met gebakken ei

Nigiri Unagi

€ 8,-

Nigiri met paling

Nigiri chizu

Nigiri met geflambeerde zalm

Nigiri beef

€ 7,€ 8,-

Nigiri met ossenhaas

Geroosterde kruidige kokosrasp

Spiegelei

gehaktballetjes met ketjapsaus

Sajoer boontjes

Sperziebonen in pindasaus

Daging Roedjak

Rundvlees in pittige ketjapsaus

Atjar

Zoetzure witte kool met wortel

Sajoer Lodeh

Sashimi Sake

€ 12,50

Gesneden zalm

Sashimi Maguro
Gesneden tonijn

€ 13,50

Saté Ajam

Gestoofde witte kool in kokos

Koffie of Thee

chinese Rijsttafel

Sushi proeverij van de chef € 30,Een variatie van verschillende soorten sushi.
Voor minimaal 2 personen

(minimaal 2 personen) € 26,- per persoon

Voorgerecht: Tomaten/Kippensoep
Babi Pangang Speciaal

Foe Yong Hai

Pisang Goreng

Con Bo Kai

Geroosterd varkensvlees

Roergebakken omelet met tomatensaus

Saté Ajam
Kip saté

Kipfilet met een licht pittige saus en cashewnoten

Gebakken banaan

Koffie of Thee
Nasi & bami is bij alle hoofdgerechten inbegrepen. Mihoen of Chinese bami € 3,50. Een extra couvert € 5,-.

Vegetarisch gerecht

- Pittig gerecht

- Bevat noten en / of pinda’s

- Allergenen

Nasi & bami is bij alle hoofdgerechten inbegrepen. Mihoen of Chinese bami € 3,50. Een extra couvert € 5,-.

Vegetarisch gerecht

- Pittig gerecht

- Bevat noten en / of pinda’s

- Allergenen

