
Art’s Oosterse keuken 

De Oosterse keuken is door het veelvuldig gebruik van een grote verscheidenheid aan specerijen en kruiden 

oneindig gevarieerd.  Met hier en daar een uitstapje willen wij de diversiteit en creativiteit van de mensen 

aldaar, bij u brengen. De diverse kip-vis en vleesgerechten worden op open vuur van houtskool geroosterd 

om de lekkerste smaken te verkrijgen. Wij bereiden de boemboes in onze keuken.  

Wij wensen u een smakelijke maaltijd toe. Selemat makan! 

 

nr. 1   Nasi putih, sambal goreng buncjis, Ajam Besengeh, Pergedel,  Serundeng,  Krupuk udang, Sambal 

terasi 

witte rijst, gefruite sperzieboontjes, kip in milde saus, vlees/aardappel gerecht,  

serundeng, kroepoek, sambal 

 € 11,00 per persoon 

 

nr. 2   Nasi putih, Sajur lodeh, rendang, ajam roedjak, sambal kelapa kering, krupuk undang 

witte rijst, gemengde groentes in santen, rendang van rundvlees, kip in kruidige saus gegaard,  

sambal van drooggebakken kokos, kroepoek  

€ 12,50 per persoon 

 

nr. 3   Nasi putih, babi ketjap, sambal goreng buncjis, smoor djawa, ajam ritja,  emping 

witte rijst, varkensvlees in ketjap saus,  rundvlees in kruidige marinade gegaard, kip in kruidige marinade,  

boontjes met garnalen in pittige saus met kokos, kroepoek emping 

€ 12,50 per persoon 

 

nr. 4   Ketan, saté kambing, saté ajam, saté bumbu, satésaus, krupuk udang, goreng bawang 

kleefrijst, 2x saté van lamsvlees, 2x saté van kip, 2x saté van gekruid rundvlees,  

pindasaus, kroepoek, gebakken uitjes  

€ 12,50 

 

nr. 5   Lonton, gado gado petjal, satésaus, krupuk udang 

Kleefrijst, gemengde groentesalade, pindasaus, kroepoek 

 € 10,00 per persoon 

 

Extra bij te bestellen: 

nr. 6  Nasi goreng: gebakken rijst € 4,50 per 500 gram 

nr. 7  Bami goreng: gebakken bami € 4,50 per 500 gram 

nr. 8  Saté ajam: 3 stokjes saté van kip met satésaus € 6,00 

 

Bovenstaande maaltijden kunt u in week  14 / 15/16 en 17  bestellen naast ons reguliere aanbod aan 

wekelijkse maaltijden, graag ontvangen wij uw bestelling een week voorafgaand aan de bezorging,  

wij bezorgen iedere week op dinsdag en op vrijdag aan huis 


