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 Supplementen bij zaalhuur: 

              Luxe broodjes 

 Mozzarella met pesto en 

tomaat 

 Gerookte zalm met 

kruidenkaas en komkommer 

 Runder carpaccio met 

Parmezaanse kaas 

 Club sandwiches 

 Diverse soorten salades 

€ 4.75 

 

 

 Koffie of thee     € 2,25 

 Verse jus d’orange   € 2.75 

 Water per flesliter   € 3,75 

 Verse kruiden thee   € 3,25 

 Diversen soorten soepen  € 4.25 

 Borrel garnituur va  € 3.50 



+ 

Feestzaal  

Sari Djawa beschikt over een 

Modern ingerichte 

bovenverdieping met een eetzaal 

en een intieme lounge in 

Aziatische sfeer.  Gelegen in een 

historisch graanpakhuis langs de 

Oude Rijn  met terras en een 

ruime parkeerplaats. Ideaal voor 

feesten , borrels, lezingen, 

presentaties en besloten diners. 

Naast de Indonesische keuken is 

het ook mogelijk  om te kiezen 

voor een Japans , Thais of 

Nederlands buffet.  

Zaal capaciteit tot 120 personen 

Tip : Maak een rondvaart  Over 

De Rijn  in combinatie met een 

lunch , diner of high tea. Privé 

aanleg steiger  aanwezig waar u 

ook kunt aanmeren met uw eigen 

boot.  

 

* Prijzen zaal huur zonder diner 

of lunch mogelijk voor de 

volgende tarieven: 

Dag tarief   € 125.00 

Avond tarief   € 100.00 

Hele dag tarief   € 175.00 

Barpersoneel  va  € 50.00 



LUXE HAPJES  

  Indonesische hapjes 

               BASIS 

 Kroepoek Udang 

 Emping Belinjo 

 Katjang Saus 

 Sambal Batjak 

 Pangsit Goreng 

 Loempia 

 

           € 4.75 p.p.  

  Indonesische hapjes 

              ROYAL 

 Kroepoek Udang 

 Emping Belinjo 

 Katjang Saus 

 Sambal Batjak 

 Lumpur  

 Garnalen Pastei 

 Saté Ajam vd Grill 

       € 7.75 p.p. 

 .Indonesische hapjes 

         LUXE ROYAL      

 Kroepoek Udang 

 Emping Belinjo 

 Katjang Saus 

 Sambal Batjak 

 Saté Ajam en 

Kambing en Udang 

 Vleespastei 

 Ossenhaas Sereh 

            € 12,75 p.p. 
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Terima 

kasih 

Indonesisch specialiteiten restaurant  

SARI DJAWA 

 

Gouwsluisseweg 48  

2405 XS Alphen aan den Rijn 

0172-472316 

email: mail@saridjawa.nl 

www.saridjawa.nl 
 

http://www.saridjawa.nl/

