
Specialiteiten

Rawon       € 11,50
Authenti eke Oost Javaanse rundvleessoep geserveerd
met witt e rijst

Gule kambing      € 11,50
Lamsvlees in kokossaus geserveerd met witt e rijst

Tongseng       € 11,50
Zoet kruidige stoofschotel van lamsvlees geserveerd
met witt e rijst

Iga kambing bakar      € 11,00
Geroosterde lams spareribs in ketjapsaus geserveerd
met witt e rijst

Tahu telor       € 9,50
Tahoe gebakken in ei op Javaanse wijze geserveerd
met lontong

Kipgerechten

Ayam bakar       € 11,00
Geroosterde zoet pikante kip geserveerd met witt e rijst

Ayam setan       € 10,00
Pikante kip geserveerd met witt e rijst

Ayam goreng kremes     € 9,50
Gemarineerde gbakken kip met krokante stukjes
geserveerd met witt e rijst

Ayam goreng asam garam     € 8,00
Gemarineerde gebakken kip geserveerd met witt e rijst

Visgerechten

Pepes ikan       € 11,00
Pikante makreelfi let gestoomd in bananenblad
geserveerd met witt e rijst

Pempek kapal selam     € 11,00
Gefrituurde viskoek van kingfi sh en tapioca gevuld
met ei in pikante zoetzure saus geserveerd met noodles

Pempek lenjer      € 11,00
Gefrituurde viskoekjes van kingfi sh en tapioca in
pikante zoetzure saus geserveerd met noodles

Batagor       € 10,00
Gebakken bakso van vis en tahu met licht pikante pindasaus

Vegetarische gerechten

Lotek       € 9,50
Diverse geblancheerde groenten, tempe en tahoe
gevijzeld met zoetzure, licht pikante pindasaus

Karedok       € 9,50
Indonesische koolsalade in zoetzure pindasaus
geserveerd met witt e rijst en emping

Tahu ketoprak      € 9,50
Lauwwarme salade op basis van tahoe, tauge en
mihoen geserveerd met lontong

Gado gado       € 8,50
Diverse geblancheerde groenten, ei, tempe, tahoe in 
pindasaus geserveerd met lontong

Rudjak manis      € 6,95
Fruitsalade met zoet pikante saus

Soep

Soto ayam isti mewa     € 8,00
Authenti eke indonesische kippensoep 
geserveerd met witt e rijst

Bami bakso tahu      € 7,50
Bamisoep met rundvleesballetjes en tahoe
geserveerd met noodles

Lunch (tot 16.00u) 

Nasi Mawut      € 6,00
Wokmix van nasi & bami, groenten
geserveerd met spiegelei & komkommer

Broodje rendang      € 3,50
Langzaam gegaard pitti  g rundvlees

Broodje smoor      € 3,00
Rundvlees gesmoord in zoete saus

Broodje ayam pedis     € 3,00
Kipfi let in pitti  ge saus

Broodje ati  ayam      € 3,00
Kippenlever

Broodje telor balado     € 2,50
Ei in pitti  ge saus met fi jngesneden lombok

Rames
Een complete maalti jd voor 1 persoon

Rames   Normaal Speciaal Depot Podjok

Nasi kuning   € 12,00 € 13,50 € 15,50
Gele rijst

Nasi djawa    € 12,00 € 13,50 € 15,50
Pitti  g gebakken rijst 

Nasi goreng   € 11,00 € 12,50 € 14,50
Gebakken rijst

Bami goreng   € 11,00 € 12,50 € 14,50
Gebakken bami

Nasi puti h   € 10,00 € 11,50 € 13,50
Witt e rijst

Lontong   € 10,00 € 11,50 € 13,50
Kleefrijst

Normaal
Smoor, boontjes, telor balado, sambal goreng kentang, atjar

Speciaal
Smoor, boontjes, telor balado, sambal goreng kentang, atjar,
1 stokje sate ayam

Depot Podjok   
Smoor, boontjes, telor balado, sambal goreng kentang, atjar,
1 stokje sate ayam, 1 stokje sate kambing

Sate

Sate betawi       € 15,50
5 stokjes ossehaas sate met pindasaus, atjar, orak arik
geserveerd met nasi kuning

Sate kambing      € 9,00
3 stokjes lamssate in ketjapsaus, atjar
geserveerd met lontong

Sate ayam madura      € 8,50
5 stokjes kipsate volgens madurese wijze, atjar
geserveerd met lontong

Sate ayam       € 7,50
3 stokjes kipsate met pindasaus, atjar 
geserveerd met lontong

Nasi goreng of bami goreng i.p.v. witt e rijst/lontong: € 1,50 extra
Nasi djawa of nasi kuning i.p.v. witt e rijst/lontong: € 2,00 extra

Nasi djawa    € 12,00 € 13,50 € 15,50
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