
€ 10,00

€ 11, 25

Kleine Rames

Rames

01  Kleine Rames             
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten kip-/
   vleesgerechten en 2 soorten groenten naar keuze. 

02  Vegetarische Kleine Rames           
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten tahoe-/tempé
   gerechten en 2 soorten groenten naar keuze. 

03  Rames             
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten kip-/
   vleesgerechten, 2 soorten groenten en een ei naar keuze. 

04  Vegetarische Rames           
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten tahoe-/tempé
   gerechten, 2 soorten groenten en een ei naar keuze. 

Rames Speciaal

€ 12, 25

05  Rames Speciaal             
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten kip-/
   vleesgerechten, 2 soorten groenten en een ei naar keuze
   met een stokje kipsaté.  

06  Veggie Rames Speciaal             
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten tahoe-/tempé 
      gerechten, 2 soorten groenten en een ei naar keuze
   met een stokje tahoesaté. 

iBoenda Speciaal

€ 14, 25

07  iBoenda Speciaal             
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten kip-/
   vleesgerechten, 2 soorten groenten en een ei naar keuze
   met 3 stokjes kipsaté.  

08 Veggie iBoenda Speciaal             
   Een basisgerecht geserveerd met 2 soorten tahoe/tempé 
      gerechten, 2 soorten groenten en een ei naar keuze
   met 3 stokjes tahoesaté. 

09  Saté Ajam                        € 7,00
   4 stokjes kipsaté met pindasaus 
10  Saté Kambing                      € 8,00
   4 stokjes lamssaté met ketjap en ui
11  Saté Tahoe                       € 6,00
   4 stokjes tahoesaté met pindasaus of ketjap

Sate iBoenda

iBoenda verzorgt ook complete catering op locatie.
  Kijk voor meer informatie op onze website 
  www.iboenda.nl of bel met ons op tel: 020 - 489 78 98

€ 32, 00

 2 basisgerechten (nasi/bami/mihoen)
 3 kip-/vleesgerechten naar keuze
 3 groentegerechten naar keuze
 2 eieren (mild/pittig)
 2 stokjes kipsaté
 Gado-Gado 
 Atjar Atjar
 Seroendeng
 Kroepoek Oedang                            

12

* voor 2 (twee) personen.

Rijsttafel iBoenda

Bijgerechten
13  Gado-Gado                          € 5,50
   Indonesische groentesalade met pindasaus
14  Soto Ajam Compleet                   € 6,00
   Indonesische kippensoep  met rijst een ei 
15  Ikan Boemboe Bali per ons (100 gram)           € 2,65
   gebakken makreel in zeer pikante saus


