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U bevindt zich in het voormalige graanpakhuis de Eendracht. De molen
is gebouwd in Zaandam in het jaar 1752 en is in 1898 overgeplaatst
naar Alphen aan den Rijn. In 1974 is het pakhuis omgebouwd tot een
restaurant.
In 1990 heeft de huidige directie het restaurant verworven en wordt
er nog met volle passie gekookt. De Indonesische gerechten worden
op authentieke wijze bereidt en gepresenteerd op de manier van nu.
Uw chef-kok Roy Lam & uw gastvrouw Wendy Wong
Wij wensen u “Selamat Makan” en een aangenaam verblijf
U

Menu Emas Bintang
Java Loempia – Rendang Kroket – Lemper – Pangsit
Goreng
***
3 Soorten Saté van de grill
***
Indonesische Rijsttafel
***
Parade van zoetigheden

€ 29,50 per persoon
Te bestellen vanaf 2 personen
Het gehele menu kan vegetarisch worden bereid
Laat het ons weten als u last heeft van voedselallergieën
en/of andere dieetwensen.

MENU SARI
Soto Ajam

Traditionele kippensoep

Saté Babi
Saté Kambing
Daging Rendang
Daging Smoor
Dendeng Ragi
Ikan Pedis
Babi Ketjap
Sayur Buncis
Sambal Taugé
Telor Belado
Sayur Lodeh
Pisang Goreng
Serundeng
Kentang Kering
Atjar Ketimun
Nasi Kuning

Saté van varkenshaas
Saté van geitenvlees
Pittig gesmoord rundvlees
Lichtzoet gesmoord rundvlees
Gesmoord rundvlees met Santan
Witvis gebakken met trassi
Gegrild varkensvlees in ketjap
Pittige sperziebonen
Taugé in sambalsaus
Pittig gefruit ei
Kool in kokosbouillon
Gebakken banaan
Gebakken kokos met pinda’s
Kleverige aardappelsticks met trassi
Zoetzure komkommer
Gele feestrijst

€ 25,00 per persoon
Te bestellen vanaf 2 personen
Het gehele menu kan vegetarisch worden bereid
Laat het ons weten als u last heeft van voedselallergieën
en/of andere dieetwensen.

MENU VAN DE CHEF
Chef Roy laat de traditionele keuken met het moderne nu
versmelten.

Dit menu wordt bereid met dagverse producten waar wij u
aanraden van tevoren hiervoor te reserveren. Als u niet
gereserveerd heeft dan is dit menu op basis van
beschikbaarheid.
3- gangen chefsmenu
4- gangen chefsmenu
5- gangen chefsmenu
6- gangen chefsmenu

€ 35,00 (excl. Dessert)
€ 40,00 (Incl. Dessert)
€ 45,00 (Incl. Dessert)
€ 50,00 (incl. Dessert)

Het is alleen mogelijk dit menu per tafel te bestellen.
Het gehele menu kan vegetarisch worden bereid.
Laat het ons weten als u last heeft van voedselallergieën en/of
andere dieetwensen.

= Licht pittig
= aardig pittig
= Heel pittig

VOORGERECHTEN
Java loempia

Gevuld met gekruid rundergehakt

€ 6,50

Lemper

Gestoomde kleefrijst met kip en kokos

€ 6,50

Rendang Kroket

Kroket met pittig gesmoord rundvlees

€ 6,50

Pangsit Goreng

Gebakken pasteitjes met gembersaus

€ 6,50

Variatie van 4 soorten

Combinatie van bovenstaande hapjes

€ 9,50

Udang Ritjah

Gebakken garnalen met chilisaus

€ 6,50

Lamshaas ketumbar

Gegrilde lamshaas in ketumbar

€ 8,50

Soto Ajam

Traditionele kippensoep

€ 6,75

Soto Sari

Pittige kokossoep met kip en garnaal

€ 8,50

Vegetarische mix van 4 soorten

€ 9,50

SATÉS
Onze satés worden vers gegrild op de grill
Saté Ajam

Saté van kippendijfilet

€ 7,00

Saté Babi

Saté van varkenshaas

€ 7,00

Saté Kambing

Saté van geitenvlees

€ 8,50

Saté Udang

Saté van garnalen

€ 9,50

Saté mix 4 soorten

8 stokjes

€14,50

VLEESGERECHTEN
Drie soorten gesmoord rundvlees
Rendang – Smoor – Dendeng Ragi

€ 15,00

Daging Rudjak
Ossenhaas in lomboksaus

€ 18,50

Daging Tipan
€ 18,50
Geflambeerde ossenhaas in een lichtpittige sojasaus
Drie soorten kipgerechten
€ 15,00
Ajam rudjak – Ajam ketjap – Ajam bumbu bali
Ajam Ananas
€ 15,00
Kippendijfilet met ananas in zoetzure gembersaus
Ajam Tipan
€ 15,00
Geflambeerde kippendijfilet in een lichtpittige sojasaus
Ajam Lombok
€ 15,00
Gebakken kippendijfilet met knoflook, lombok en
kruiden
- Deze gerechten worden geserveerd met Nasi Kuning -

SEAFOOD
Udang goreng pedis
€ 19,50
Gebakken garnalen met knoflook, lombok en kruiden
Udang & Ikan petai
€ 22,50
Ovenschotel van vis en garnalen met petaibonen
Ikan Bumbu Bali
€ 18,50
In de oven gebakken makreel met pittige balisaus
Ikan goreng pedis
€ 16,50
Gebakken vis met knoflook, lombok en kruiden
Ikan Tipan
Geflambeerde vis in lichtpittige sojasaus

€ 16,50

Udang Tipan
€ 19,50
Geflambeerde garnalen in lichtpittige sojasaus
- Deze gerechten worden geserveerd met Nasi Kuning -

BIJGERECHTEN € 5,00
Sambal Buncis

Sperziebonen in sambalsaus

Telor Belado

Gefruite ei in Balisaus

Sayur Lodeh

Kool in kokosbouillon

Atjar Ketimun

Zoetzure komkommer met ui

Frikadel Kentang

Aardappelkoekjes met gehakt en kruiden

Pisang Goreng

Gebakken banaan

Tempé Goreng

Soja gebakken met ui en zoete sambal

Tahu Goreng

Gefrituurde soja in sambal saus

Gado Gado

Gestoomde groenten met Katjangsaus

Bami Goreng

Gebakken bami

Nasi Goreng

Gebakken nasi

Nasi Putih

Gestoomde witte rijst

Nasi Kuning

Met saffraan gegeurde gele rijst

Krupuk Udang

Garnalen crackers

Emping belinjo

Crackers van platgeslagen belinjo noten

Serundeng

Gebakken kokos met pinda’s

Kentang Kering

Aardappelsticks met trassi en gulajawa

VEGETARISCH
Tahu Telor
€ 15,00
Omelet gevult met groenten en tahu met ketjapsaus
Gado Gado
€ 15,00
Gestoomde groenten met ei en tahu met warme
pindasaus
Vega rames
€ 15,00
Combinatie van Indonesische vegetarische gerechten
- Deze gerechten worden geserveerd met Nasi Kuning -

KINDERMENU
Patat met kipnuggets, frikadel of saté
Mayonaise en appelmoes

€ 8,50

Saté met bami of nasi
Met krupuk

€ 8,50

Kiploempia met aardappelkoekjes
Aardappelkoekjes met gehakt en kruiden

€ 8,50

Kip ketjap met nasi of bami
Gegrilde kippendijfilet in zoete ketjapsaus

€ 8,50

