Indonesische afhaalmaaltijden
maaltijdsoep (portie p.p.)
Soto ayam

€6,00

Soto ayam met witte rijst of lontong

€ 8,00

Indonesische kippensoep met taugé, ei en so-un

maaltijdmenu’s
Complete vlees-, kip- en vismaaltijden geserveerd met
witte rijst, groente naar keuze, atjar ketimun, krupuk en
serundeng

rijsttafels voor 2 personen

gerechten per 100 gram

Rijsttafel

een éénpersoonsportie is gemiddeld 150 gram

witte rijst, 2 soorten vlees naar keuze, 4
stokjes saté ayam, ikan bumbu Bali, sambal
goreng telor, sambal goreng bontjis, sayur
lodèh, tahu-tempé ketjap, sambal goreng
tempé kering, atjar ketimun, serundèng,
krupuk

Rijsttafel “Semarang”

rijsttafel als boven met nog 1 soort vlees
naar keuze, sambal goreng udang peté
(garnalen) en gado gado

€38,50

vlees-, kip- en visgerechten
€ 51,00

Daging semoor

€ 2,30

Daging rendang

€ 2,30

Daging blado

€ 2,30

Ayam ketjap

€ 2,30

zoet gesmoord rundvlees
mild gekruid rundvlees in kokosmelk

Maaltijd DAGING SEMOOR

€ 9,25

Maaltijd DAGING RENDANG

€ 9,25

saté

Maaltijd DAGING BLADO

€ 9,25

Saté ayam

€ 4,20

Ayam ritja-ritja

€ 2,30

Saté babi

€ 4,50

Ikan bumbu Bali

€ 2,50

Sambal goreng udang peté

€ 3,25

zoet gesmoord rundvlees in ketjapsaus
mild gekruid rundvlees in kokosmelk
scherp gekruid rundvlees met petébonen

Maaltijd AYAM KETJAP

€ 9,25

kipfilet in een milde ketjapsaus

scherp gekruid rundvlees met petébonen
kipfilet in een milde ketjapsaus

3 stokjes geroosterde kipfilet met pindasaus

3 stokjes geroosterde varkenshaas met pindasaus

scherp gekruide stukjes kipfilet
gebakken makreel in een scherpe saus

Maaltijd AYAM RITJA RITJA

€ 9,25

Maaltijd IKAN BUMBU BALI

€ 9,50

bijgerechten

Maaltijd SAMBAL GORENG UDANG PETE € 11,00

Sambal goreng telor

€ 1,40

groentengerechten

Bovenstaande maaltijdmenu’s zijn ook te bestellen als:

Atjar ketimun

€ 1,75

Sambal goreng bontjis

€ 1,75

MAALTIJDMENU SPECIAAL vanaf

Serundèng (bakje)

€ 2,00

Sayur Lodèh

€ 1,75

Pindasaus (bakje)
Huisgemaakte sambal (bakje)

€ 2,00
€ 3,00

Tumis taugé

€ 1,75

Gado gado

€ 6,75

scherp gekruide stukjes kipfilet

gebakken makreel in een scherpe saus
garnalen met petébonen in een scherpe saus

ei in een scherpe saus

€ 13,00

maaltijd + 2 stokjes saté ayam + sambal goreng telor

nasi rames menu’s
Nasi rames

garnalen met petébonen in een scherpe saus

komkommer in zoetzure saus
gebakken kokos

nasi- en bamigerechten

Nasi rames speciaal

witte rijst

€ 13,50

nasi rames, met 2 stokjes saté ayam

één pers. portie grote portie

Nasi putih

€2,00

€3,50

Lontong

€2,00

€3,50

Nasi goreng

€3,75

€6,50

Bami goreng

€3,75

€6,50

Bami goreng pedes vegetarisch €3,75

€6,50

rijstblokjes

vegetarische menu’s

gebakken rijst, vlees en groenten

Gado gado met witte rijst of lontong

gebakken bami, vlees en groenten

geblancheerde groenten, ei, tahu goreng,
sambal goreng tempé kering, pindasaus en
emping

€ 8,75

pittig gekruide gebakken bami en groenten

Nasi rames vegetarisch

witte rijst, sambal goreng bontjis, sayur
lodèh, tahu-tempé ketjap, sambal goreng
tempé kering, sambal goreng telor, atjar ketimun, serundèng en emping

€10,00

kleine hapjes (per stuk)
Huisgemaakte lemper
kleefrijst met kipvulling

maandmenu
Wisselende vlees-, kip-,
vis- of groentespecialiteit.

maandprijs

Kijk hiervoor in de winkel of op onze website.

€ 2,50

Huisgemaakte kiprisolles

€ 2,50

Huisgemaakte groentenrisolles

€ 2,50

flensje gevuld met kipragout
flensje gevuld met groenten

groenten gekookt in kokosmelK
roergebakken taugé met tahu
geblancheerde groenten, ei, tahu goreng,
sambal goreng tempé kering, pindasaus en
emping

€ 11,00

witte rijst met vlees, sambal goreng bontjis,
sayur lodèh, tahu-tempé ketjap, sambal goreng tempé
kering, sambal goreng telor, atjar ketimun,
serundèng en krupuk

sperzieboontjes in een scherpe saus

vegetarische gerechten
Tahu-tempé ketjap

€ 1,75

Sambal goreng tempé kering

€ 2,00

gebakken tahu en tempé in ketjapsaus met petébonen
krokant gebakken tempé, scherp gekruid

dranken
Diverse blikjes frisdrank
Fernandez
Maaza juice en coconut juice
Blikje Bier
Klein flesje witte of rode wijn

€
€
€
€
€

1,75
2,00
2,25
2,25
3,50

van mei t/m september
Tjendol

kokosmelk met gula djawa siroop,
puddingreepjes en nangkavruchten

Selamat Makan
www.tokosemarang.nl

€ 2,75

