Kleine maaltijden

Snacks					

Broodjes
Wit/bruin pistolet belegd met vlees, vis, garnalen of ei geserveerd
met atjar en gefruite uitjes

Loempia			
Gevuld met kip en groenten

Keuze uit:
€ 3,50

- Ayam pedis (kip, pittig)				

€ 3,50

- Rendang (gestoofd rundvlees, mild)

		

€ 3,75

- Semoor balletjes (rundergehakt, mild)		

€ 3,50

- Sambal Goreng Telor (gekookt ei)			

€ 2,75

- Ikan Bali/Pepesan (vis, pittig)			

€ 3,75

- Sambal Goreng Udang (garnalen, pittig)		
€ 3,75
			
Gado gado					€ 4,50
Witte rijst/lontong met gemengde gestoomde groenten,
gekookt ei en pindasaus

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

- Ayam semoor (kip, zoet)				

gesloten
11.00 – 19.00 uur
11.00 – 19.00 uur
11.00 – 20.00 uur
11.00 – 19.00 uur
11.00 – 19.00 uur
14.00 – 19.00 uur

Soto ayam				 € 4,00 / € 5,75
Kippensoep met prei, taugé, ei, aardappel en so-oen
Met lontong of rijst			
+ € 0,50
Bamisoep					€ 2,75
Met groenten
Nasi/Bami goreng					€ 4,75
Gebakken rijst met 2 stokjes saté ayam/babi, kroepoek
en atjar

Adres:
Dillenburg 6
6661 EE Elst (Gld)
T 0481-849099
E info@depaja.nl
www.depaja.nl

Saté

			

€ 1,50

Vegetarische Loempia				€ 1,50
Gevuld met groenten en tahu			
Lemper						€ 1,50
Kleefrijst gevuld met kip
Risolles						€ 1,75
Gevuld met rundergehakt
Pastei						€ 1,75
Gevuld met rundergehakt
Bapao 						€ 2,00
Gevuld met kip of rundvlees
Pisang goreng					€ 1,25
Gebakken banaan

Menu’s
Nasi rames 			
		
Witte rijst*, 1x groente, 1x vlees of tahu bali
2 stokjes saté ayam/babi + pindasaus, 1 sambal
goreng telor, tempé en atjar
Nasi rames speciaal			
Witte rijst*, 2x groente, 2x vlees,
2 stokjes saté ayam/babi + pindasaus, 1 sambal
goreng telor, 3x droge gerechten en atjar

€ 8,75

€11,00

Drie stokjes geserveerd met saus, gefruite uitjes en kroepoek
Met lontong + € 1,00

*Nasi goreng/bami goreng/mihoen + € 1,00

Ayam (kip)			
Babi (varken)			

Gado gado menu 		
		
€ 7,95
Witte rijst/lontong met gemengde
gestoomde groenten en pindasaus, sambal goreng telor,
tahu bali, 3x droge gerechten en kroepoek

(€1,25 p.st) €3,50
(€1,25 p.st) €3,50

Saté menu 					€ 9,50
Nasi goreng/bami goreng/mihoen,
5 stokjes saté ayam/babi met saus,
1 groente, atjar en kroepoek
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Basis 					

(per portie)

Nasi putih					€1,75
Lontong 						€1,75
Nasi goreng					€ 2,50
Bami goreng					€ 2,50
Mihoen						€ 2,50
Nasi kuning					€ 2,50

Vegetarisch 				

(per 100 gr)

Sajoer lodeh					€ 1,75
Gemengde groenten in kokossaus
Sambal goreng boontjes 				
Gekruide sperziebonen (mild)

€ 1,75

Ora arek 					€1,75
Roergebakken kool, wortel en ei
Tahu Bali					€ 2,00
Gebakken tahu in pittige saus
Gado-gado 					€ 2,50
Groenten met pindasaus

Vis 			

(Prijs afhankelijk van grootte)

Kip					

(per 100 gr)

Ayam semoor 					
Kip in ketjapsaus (mild)

€ 2,50

Ayam ritja ritja					€ 2,50
Kip in sambalsaus (pittig)

Vlees					

(per 100 gr)

Babi ketjap 					
Varkensvlees in ketjapsaus (mild)

€ 2,50

Babi ritja ritja 					
Varkensvlees in sambalsaus (pittig)

€ 2,50

Rendang 					€ 2,75
Rundvlees in kokossaus (mild)
Sapi ritja ritja 					
Rundvlees in sambalsaus (pittig)

Bijgerechten

Ikan Bali 				
Gebakken makreel in saus (mild)

€ 2,75 – 5,50

Sambal goreng telor (per stuk)		
Gekookt ei in milde saus

€ 1,00

Pepesan 				
Makreel gebakken in bananenblad (pittig)
					

€ 2,75 – 5,50

Atjar (per 100 gr) 		
Zoetzuur van groenten (koud)

€ 1,50

Garnalen 				
Sambal goreng udang 				
Garnalen met petehbonen (pittig)

(per 100 gr)
€ 3,50

		€ 2,00

Sambal goreng kentang (per 100 gr)
Gebakken aardappelfrietjes (pittig/zoet)

		

			

(per bakje)

Satésaus						€ 1,50
Sambal ketjap					€ 1,50
Sambal oelek					€ 1,50
Chillisaus					€ 1,00

Zoet 				
(per portie)
		
Roti kukus gestoomde cake				€ 1,50
Sponscake luchtige pandan cake			
€ 1,50
Spekkoek laagjes cake 				
€ 1,50
Kue lapis pandan pudding 				
€ 1,50
Kue mangkok gestoomde kokos cake 		
€ 1,50
Kue dadar pannenkoekje met kokos en Javaanse suiker € 1,50
Wadjik zoete bruine kleefrijst 			
€ 1,50

€ 2,75

Semoor balletjes					€ 2,50
Rundergehaktballetjes in sambalsaus (mild)

Sambal goreng tempé (per 100 gr)
Gebakken tempé (pittig/zoet)

Sauzen

€ 1,50

Seroendeng (per 100 gr) 		
		€1,50
Geroosterde en gekruide kokos en pinda’s

Dranken
Tjendol						€ 2,50
Kokosmelk, Javaanse suiker en maïzenadruppels
Kelapa Mudah					€ 2,75
Kokosmelk, rozensiroop en jonge kokos
Koffie						€ 2,00
Espresso						€ 2,00
Cappuccino					€ 2,20
Caffé Latte					€ 2,30
Thee (long leaves)					€ 1,80
Frisdranken, Kokosdrank, Aloë Vera
Blikje (33 cl)					€ 1,50
Flesje (50 cl)					€ 2,00

