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* De rijsttafels worden geleverd met witte rijst en huisgemaakte atjar
* The ricetables are served with white rice and atjar (pickled vegetables)

NASI WARUNG INDONESIA
Heerlijk pittige Nasi Goreng naar eigen recept. Een combinatie van witte rijst, verse groenten en de juiste kruiden. Bevat varkensvlees maar kan op
verzoek ook vegetarisch worden bereid. Lekker en kindvriendelijk want iedereen lust het.
Delicious home made spicy nasi goreng. A combination of white rice, fresh vegetables and the right spices. Contains pork but can be made vegetarian. Delicious and suitable for one and all.

SMALL RIJSTTAFEL / RICETABLE
Sambal Goreng Buncis

Sambal Goreng Telor

Ajam Smoor

Rendang Daging

“De beroemde eitjes van Bous ” in
een pittige saus
“Bous’ famous eggs’ served in a
spicy sauce.

Een pittig gerecht van boontjes.
A spicy dish made with green
beans.

Kipstukjes (met bot), gestoofd in
een mix van uien, kruidnagels en
zoete ketjap.
Chicken (with bone) stewed in
onions, cloves and sweet ketjap.

Babi Ketjap

Een varkensvlees gerecht in zoete
ketjap.
Pork served in sweet ketjap.

Een mild pittig rundvleesgerecht in
een saus van kokosmelk (santen)
en kruiden.
A mild spicy beef dish served with
coconutmilk (santen) and spices.

LARGE RIJSTTAFEL / RICETABLE
Soto Ajam

Boemboe Bali

Een pittig rundvlees gerecht.
Spicy beef dish.

“De beroemde eitjes van Bous ” in
een pittige saus
“Bous’ famous eggs’ served in a
spicy sauce.

Gado Gado

Babi Ketjap

Een varkensvlees gerecht in zoete
ketjap.
Pork served in sweet ketjap.

Ajam Pedis

Een zeer pittig kipgerecht.
A very spicy chicken dish.

Tempeh Bali

Ajam Smoor

Rendang Daging

Kroepoek

Sambal Lotis

Een authentieke Indonesische
kippensoep.
Authentic Indonesian chicken
soup.

Drie soorten gestoomde groenten,
gekookt ei met een katjang saus
(pindasaus).
Three types of steamed
vegetables, boiled egg served with
peanut sauce.
Tofu blokjes gemarineerd in zoute
ketjap, gebakken in sambal oelek,
kruiden en zoete ketjap.
Tofu cubes marinated in salty
kejap, cooked with sambal oelek,
spices and sweet ketjap.

Kipstukjes (met bot), gestoofd in
een mix van uien, kruidnagels en
zoete ketjap.
Chicken (with bone) stewed in
onions, cloves and sweet ketjap.

Krokante Indonesische garnalen
snack voor bij de maaltijd of
tussendoor.
Crispy Indonesian prawn crackers.

Sambal Goreng Telor

Een mild pittig rundvleesgerecht in
een saus van kokosmelk (santen)
en kruiden.
A mild spicy beef dish served with
coconutmilk (santen) and spices.

Pittig en zoet nagerecht geserveerd met vers fruit.
Sweet and spicy desert served
with fresh fruit.

UW EIGEN RIJSTTAFEL / CUSTOM RICETABLE
Chef Boudewijn Scholts beschikt over recepten van vele tientallen Indonesische specialiteiten. Indien gewenst kan in overleg een rijsttafel worden
samengesteld die geheel aan uw wensen voldoet. Neemt u gerust contact op met de chef en laat u informeren omtrent de mogelijkheden.
Chef Boudewijn Scholts has many special Indonesian recipes to offer. If desired, you are free to create your own rijsttafel/ricetable with the chef
according to your personal taste. Feel free to contact the chef and let him run you through all the possibilities.

PRIJSLIJST / PRICING
Genoemde prijzen zijn per persoon (met uitzondering van bezorgkosten) en inclusief 6% Algemene Bestedingsbelasting (indien van toepassing).
Warung Indonesia besteedt veel aandacht aan de bereiding van de gerechten. De juiste bereiding van de gerechten heeft tijd nodig.
Bestel daarom tijdig uw rijsttafel.
Pricing is per person (excluding delivery) and includes 6% Sales tax (if applicable). Warung Indonesia pays great attention to the preparation of the
dishes. The right preparation of the dishes takes it’s time. Please order on time to ensure a well prepared meal.

Menu

5-10

11-20

20+

Nasi Warung Indonesia

$15,00

$12,50

Op aanvraag / Upon request

Small rijsttafel/ricetable

$27,50

$25,00

Op aanvraag / Upon request

Large rijsttafel/ricetable

$40,00

$37,50

Op aanvraag / Upon request

Custom rijsttafel/ricetable

Op aanvraag / Upon request
Bezorging / Delivery
Voor / Before 19:00
$12,50
Na / After 19:00
$20,00

