Menu

INDO
RAMEN

Sarinandé at Noon is ontstaan uit liefde
en passie voor koken. Met onze jarenlange
ervaring van meer dan 41 jaar en combinatie
van de aziatische invloeden, kunt u genieten
van culinaire smaakexplosies.

€2,50

RISOLLES | Hartig gevulde flensjes met kipragout
KIP/VLEES PASTEI

LEMPER | Kleefrijst met kipvulling
INDISCHE KROKET | Aardappelkroket met rundergehaktvulling
Gevulde flensje met bambuscheutjes

MARTABAK (V)

Indonesische pasteitjes met een vulling van groenten, ei & lenteui.

LUMPIA (V), VLEES GYOZA,
TEMPURA GARNALEN, TATSUTA KIP

€10,-

KROEPOEK | Krokant garnalencrackers

€3,25

EMPING (V) | Vegan cracker van melindjonoten

€3,25

REMPEJEK (V) | Pindakoekjes

€3,25

KROEPOEK BLADO | Pittige garnalencrackers

€3,25

KEUZE VEGA (V): Tempé / Tahu /
Sambal goreng telor

€5,-

+ Kip/Rund

€ 3,50

+ Garnalen

+ Groente (V)

Mais / Bosuitjes /
Uien /Champignons

€ 3,50

Keuze uit Vlees/Vis

€ 2,50

Keuze uit groente

€ 2,50

Keuze uit toppings

€ 1,50

Rendang/Smoor/Udang
/Babi ketchap/Ayam ketchap

€ 5,00

Lodeh/Sajoerboontjes/Tauge

€ 2,50

Gebakken uitjes/Seroendeng/Acar

SATES

Geserveerd met komkommersalade en kroepoek
SATE BABI

€4,75

SATE AYAM

€4,75

SATE KAMBING

€5,25

SATE TAHU (V)

€4,75

SATE UDANG

€6,-

SATE MIX

€10,-

2 heerlijk gemarineerde varkenssaté met homemade pindasaus.

2 heerlijk gemarineerde lamssaté met kecapsaus.

2 heerlijk gemarineerde gamba’s aan stokjes met pittige kecapsaus.
6 heerlijk gemarineerde satés, bestaande uit;
2 st. kipsaté, 2 st.varkenssaté en 2 st. lamssaté
geserveerd met verschillende sauzen.

BITES TO SHARE

KEUZE VLEES / VIS: Rendang / Smoor /
Babi of Ayam kecap / Udang.

Bouillon + keuze uit
Mie of Ramen (V)

Keuze uit basis

Witte rijst/Nasi goreng/Bami goreng

2 heerlijk krokant gebakken tahu saté met homemade pindasaus.

LUMPIA SEMARANG (V)

Gestoomde oosterse broodjes geserveerd
met acar komkommer & gebakken uitjes

samenstellen

2 heerlijk gemarineerde kipsaté met homemade pindasaus.

Pastei gevuld met kip/vlees, ei, en rijstvermicelli

INDOBUNS

MAALTIJD

samenstellen

Cooked & rolled with love

SNACKS & BITES

Uw eigen

Uw eigen

p/stuk
2 voor

€4,50
€8,-

INDOSUSHI

Vegan Sushi (9 stuks) | (V)

€9,-

Sushi Rendang (9 stuks)

€10,-

Sushi Smoor (9 stuks)

€11,-

Komkommer, wortel, avocado, verse mango met bieslook

Pittige rundvlees, komkommer, bosui Sesamzaadjes en togorashi
Zoete smoor, komkommer, bosui, sesamzaadjes & bieslook

Sushi Naga Roll (9 stuks)

€14,50

Crunchy garnaal, avocado, & tobiko (visseeitjes) en unagi sauce

INDOPOKE

| €7,50

Sushirijst | Mais | Komkommer | Avocado (V)

Keuze uit: Rendag / Smoor / Babi Kecap / Udang (+€2)

