
LOSSE GERECHTEN (voor samengestelde menu’s) 
 
Basisgerechten per 100 gram 

Pandan rijst € 1,50 

Lontong (kleefrijst) € 2,00 

Nasi goreng (gebakken rijst) € 2,00 

Nasi goreng Tjotjo (pittig gebakken rijst, recept van het huis) € 2,50 

Nasi kuning (gele rijst) € 2,50 

Bami goreng (gebakken bami) € 2,00 

Bami goreng Tjotjo € 2,50 

 
Vleesgerechten per 100 gram 
 
Rendang 
In kokos gestoofd rundvlees € 3,50 

Bumbu rudjak  
Gestoofd rundvlees, pittig gekruid € 3,50 

Smoor daging 
In ketjap gesmoord rundvlees € 3,50 

Ajam Tjotjo 
Gestoofde pittige kip, recept van het huis € 3,50 

Ajam besengeh 
Gebakken kip in een heerlijke, kruidige saus € 3,50 

Ajam ketjap 
Kip in ketjapsaus € 3,50 

Babi ketjap 
Varkensvlees in ketjapsaus € 3,50 
 

Groentegerechten per 100 gram 
 
Sambal goreng spruitjes 
Pittige spruitjes € 2,35 

Sambal goreng boontjes 
Pittige sperzieboontjes € 2,35 

Sambal goreng boontjes met udang 
Pittige sperzieboontjes met garnalen € 2,35 

Sayur loddeh 
Groente gekookt in kokosmelk € 2,35 

Sayur kerrie 
Rundvlees en groente, gestoofd in kerriesaus € 2,35 

Tjah van paksoi 
Roerbakgerecht met paksoi € 2,35  



Tumis kool 
Gebakken kool € 2,35 

Atjar kuning 
Zoetzure salade van kool € 2,35 

Atjar ketimum  
Zoetzure salade van komkommer € 1,80 
 

Diversen – per 100 gram 

Sambal goreng telor, per stuk 
Kruidige gekookte eieren in een sambal-tomatensaus € 2,00 

Sambal goreng tempe, per bakje 
Krokant gebakken reepjes tempe met ketjap € 2,00 

Sambal goreng tahoe, per bakje 
Knapperige tahoe in een kruidige saus  € 2,50 

Sambal goreng kering, per bakje 
Knapperige aardappelsticks met lombok en kruiden € 2,50 

Sambal goreng udang, per 100 gram 
Pittige garnalen € 5,00 
 
Snacks 
Loempia € 2,35 

• Andere snacks eventueel op bestelling 
 
Frisdrank 
Cola (zero, original) € 2,25 
Fanta € 2,25 

Mogu Mogu 
Keuze uit lychee, mango, kokos, meloen, aardbei, zwarte bessen € 2,25  

Maaza 
Keuze uit mango, guave, tropical € 2,25 

Mineraalwater 
Keuze uit blauw, rood € 2,25 
 
 

Selamat makan! 
 
Prijswijzigingen voorbehouden. 


