
Menu 1 € 12,50 
• 1 basisgerecht 

• 1 vleesgerecht 

• 1 groentegerecht   

 
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 
 
 

Menu 2 € 14,50 
• 1 basisgerecht 

• 2 vleesgerechten 

• 2 groentegerechten   

 
Visgerechten 

Pepesan 
Hele makreel € 8,00 

Udang 
Garnalen € 3,90 
 

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 
 

 

Menu 3 € 16,50 
• 1 basisgerecht 

• 3 vleesgerechten 

• 3 groentegerechten   
 

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 
 
*Prijs- en assortimentswijzigingen, en/of 
uitverkocht voorbehouden. 
 

De gerechten en snacks die wij verkopen, 

kunnen allergenen bevatten. Heeft u een 

voedselallergie? Laat het ons weten. 
 

  



MENUKAART 
*Met nasi kuning of nasi goreng tjotjo: + €1 

 

Vis 
 
Ikan Bali 
Makreel in pittige bali saus met witte rijst,  
atjar en kroepoek € 11,50 
 
Sambal goreng udang 
Garnalen in pittige saus met witte rijst,  
atjar en kroepoek € 14,50 
 

Vegetarisch 
 
Gado gado 
Diverse groenten met witte rijst of lontong,  
met satésaus en kroepoek € 10,00 
 

Saté 
 
Gado gado met 2 stokjes saté € 12,50 
 
Saté ajam 
Kipsaté met witte rijst of lontong, atjar  
en kroepoek € 10,50 
 
Saté babi 
Varkenssaté met witte rijst of lontong,  
atjar en kroepoek € 10,50 
 
Pittige saté 
Varkens- of kipsaté met witte rijst of lontong, hete 
ketjap- of satésaus, met atjar en kroepoek € 11,50 
 

 
 
 
 

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 
 

Contact 
T: 055-2070692 / 06-26411439 
E: info@warungtjotjo.nl 
A: Zwolseweg 204 A, 7315 GP  APELDOORN 
W: www.warungtjotjo.nl 
 

Openingstijden 
 Maandag gesloten 
 Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag:  15.00-20.00 uur 
 
• Prijs- en assortimentswijzigingen, en/of 

uitverkocht voorbehouden. 

• Wil je zeker weten of je favoriete gerecht 
nog voorradig is? Bel dan even voordat je 
komt afhalen. 

• Het lekkerste cadeau is een kadobon van 
Warung Tjotjo. Vraag ons naar de 
mogelijkheden. 

Selamat Makan! 
 
 

 

 

 

Warung 
Tjotjo 

 
Indonesich (afhaal)restaurant en 

catering 

Voor heerlijke, authentiek Indonesische 

gerechten bent u bij ons aan het juiste adres. 

Wilt u meer informatie, of catering boeken? 

Neem dan contact met ons op! 

www.warungtjotjo.nl 

mailto:info@warungtjotjo.nl
http://www.warungtjotjo.nl/

