Menusuggesties:
Indonesische catering menu JAWA , vanaf 25 personen € 8,85
Een klein menu, eenvoudig maar lekker bij recepties, bedrijfslunches, bijeenkomsten en
verjaardagen.
-

Witte rijst/Nasi Goreng/ Bami Goreng
Ajam Smoor ( Kip in de soja saus )
Sate Ayam ( Kip sate 1 stuk/persoon )
Sambal Goreng Boontjes
Atjar (zoetzuur)
Kroepoek

Te bestellen vanaf 25 personen
-

25 personen – € 8,85 per persoon incl. btw.
100 personen – € 8,50 per persoon incl. btw.
1000 personen – € 7,50 per persoon incl. btw.

===================================================================
Indonesische catering menu SUMATRA , vanaf 20 personen € 11,75
Een zeer complete rijsttafel, voor de meeste feesten is dit de beste keuze.
-

Witte rijst / Nasi Goreng / Bami Goreng
Daging Semoor (zoete rundvlees)
Sambal Goreng boontjes (pittige boontjes)
Sayur tahu taugé (groenten met tahu en taugé)
Seroendeng (gemalen cocos)
Sambal goreng telor ( pittige ei )
Kroepoek

Te bestellen vanaf 20 personen
-

€ 11,75 per persoon incl. btw.

===================================================================

Indonesische catering menu BORNEO , vanaf 15 personen € 13,50
Speciaal voor liefhebbers een pittige Indonesisch maaltijd.
-

Witte rijst / Nasi Goreng / Bami Goreng
Daging Semoor (zoete rundvlees)
Ayam Petis (pittige kip )
1 stokje Saté Ayam p.p. (kipsaté)
Sambal Goreng boontjes (pittige boontjes)
Sayur tahu taugé (groenten met tahu en taugé)
Seroendeng (gemalen cocos)
Sambal goreng telor ( pittige ei )
Atjar
Kroepoek

Te bestellen vanaf 15 personen
-

€ 12,74 per persoon excl. 6% btw.
€ 13,50 per persoon incl. btw.

===================================================================
Indonesische catering menu CELEBES , vanaf 15 pers. € 16,00
Een luxe Indonesische rijsstafel voor als u iets bijzonders wilt bieden aan uw gasten.
-

Witte rijst / Nasi Goreng / Bami Goreng
Daging Semoor (zoete rundvlees)
Daging Rendang (rundvlees in cocossaus)
Ayam Kluyuk ( Kip met annanas stukjes )
Sambal Goreng boontjes (pittige boontjes)
Sayur tahu taugé (groenten met tahu en taugé)
Sayur Lodeh (gemengde groenten in cocossaus)
Sambal Goreng telor (pittig eitje)
1 stokje Saté Ayam p.p. (kipsaté)
Seroendeng (gemalen cocos)
Kroepoek
Atjar

Te bestellen vanaf 15 personen
-

€ 15,09 per persoon excl. 6% btw.
€ 16,00 per persoon incl. btw.

===========================================================================

Indonesische catering menu BALI , vanaf 15 pers. € 18,50
Een rijsttafel met heerlijk gerechten, welk speciaal samen is gesteld voor de familie/vrienden
feesten.
-

Witte rijst / Nasi Goreng / Bami Goreng
Daging Semoor (zoete rundvlees)
Daging Rendang (rundvlees in cocossaus)
Daging Sambal Goreng (pittige rundvlees)
Sambal Goreng boontjes (pittige boontjes)
Sayur tahu taugé (groenten met tahu en taugé)
Sayur Lodeh (gemengde groenten in cocossaus)
Ayam Semoor (kipfilet in sojasaus)
Sambal Goreng telor (pittig eitje)
1 stokje Saté Ayam p.p. (kipsaté)
Seroendeng (gemalen cocos)
Kentang kering (mini patatjes)
Atjar (zoetzuur)
Sambal
Kroepoek

Te bestellen vanaf 20 personen
-

€ 17,45 per persoon excl. 6% btw.
€ 18,50 per persoon incl. btw.

===================================================================
Indonesische catering menu PAPUA , vanaf 10 pers. € 24,50
Het ultieme Indonesissche catering menu van Rumah Makan Indonesia.
-

Witte rijst / Nasi Goreng / Bami Goreng
Daging Semoor (zoete rundvlees)
Daging Rendang (rundvlees in cocossaus)
Daging Sambal Goreng (pittige rundvlees)
Sambal Goreng boontjes (pittige boontjes)
Sayur tahu taugé (groenten met tahu en taugé)
Sayur Lodeh (gemengde groenten in cocossaus)
Tahu Kecap (tofu in sojasaus)
Tempeh Basah (sojabonen in sojasaus)
Ayam Semoor (kipfilet in sojasaus)
Ikan Bali (pittige makreel)
Sambal Goreng telor (pittig eitje)
1 stokje Saté Ayam p.p. (kipsaté)
Gado-gado (gemengde groenten in pindasaus)

-

Seroendeng (gemalen cocos)
Kentang kering (mini patatjes)
Atjar (zoetzuur)
Sambal
Kroepoek

Te bestellen vanaf 10 personen
-

€ 23,15 per persoon excl. 6% btw.
€ 24,50 per persoon incl. btw.

===================================================================
Voorwaarden:














Betalingen dienen contant bij aflevering te worden voldaan of dienen 1 dag vóór
afleverdatum zichtbaar op onze rekening te zijn bijgeschreven. Houdt u rekening met
de verwerktijd van uw bank.
Bij opdrachten van 50 personen of meer vragen wij een aanbetaling van 10%.
Vermelde prijzen zijn particuliere prijzen en inclusief btw. Voor bedrijven en zakelijke
relaties zijn andere prijzen van toepassing en zijn de bedragen exclusief 6% btw.
Bestellingen het liefst zo ver van te voren doorgeven maar uiterlijk tot 7 werkdagen
indien u uw eigen keuzes wilt maken. Dit geldt ook voor het doorgeven van het
aantal personen.
Indien u de keuze aan ons overlaat dan kan er tot uiterlijk 1 dag van te voren besteld
worden echter met de kans dat het kan voorkomen we reeds bezet of volgeboekt
zijn.
Bij annulering van de opdracht tot 5 dagen voor aflevering zal 10% in rekening
gebracht worden, bij annulering van 4 t/m 2 dagen voor aflevering wordt 50% in
rekening gebracht en op de dag van aflevering zal 100% in rekening worden gebracht.
Gratis bezorgen binnen Heemskerk, buiten Heemskerk 0,90 cent per KM.
Inclusief serving dish, opschep lepel, schalen en brandstof.
Excl. schoonmaak kosten

