VOORGERECHTEN
1) LOEMPIA’S SEMARANG (2 stuks)

4,50

recept uit moeders keuken
2) PANGSIT GORENG (8 stuks)

4,50

gekruid gehakt in filodeeg

3) PISANG GORENG (3 stuks)

4,50

gebakken banaan
4) GADO GADO

4,50

taugé, komkommer, ei, boontjes en tahoe in een pittige pindasaus
5) SOTOSOEP

5,50

soep met kip, taugé, prei, ei en gefruite uitjes

6) BAMISOEP

6,00

soep van mie, prei, ui, knoflook en gefruite uitjes
7) SATE AJAM

6,50

2 stokjes saté van kip, pindasaus
8) PROEVERIJTJE “HET WAPEN VAN BAAK“

11,00

4 Pangsit, 2 loempia, 2 saté ajam en emping kroepoek

GROENTEGERECHTEN
9) SAYUR LODEH

8,50

diverse groenten waaronder bamboe, boontjes, tahoe tempé,
mais en wortel
10) GADO GADO

9,50

taugé, komkommer, ei, boontjes en tahoe in een pittige pindasaus
11) SAMBAL GORENG BOONTJES/TELOR (ei)

10,00

in sambal en diverse kruiden
12) ATJAR VAN KETIMUN (komkommer)

4,00

Alle gerechten worden geserveerd met witte rijst, atjar, seroendeng en
huisgemaakte sambal. Uiteraard kunt u ook NASI of BAMI bestellen,
hiervoor rekenen wij 2,50

VISGERECHTEN
13) SAMBAL GORENG UDANG

14,50

garnalen in kokos en tahoe
14) PEPESAN

14,50

kruidig visgerecht met sambal
15) ZALMPAKKETJE
Zalmfilet met groente en Indische kruiden

16,50

KIPGERECHTEN
16) SATE AJAM

12,50

3 stokjes saté van kip met pindasaus, atjar en kroepoek
17) AJAM PEDIS

10,50

kipfilet in kokos en diverse kruiden, sambal en santen
Alle gerechten worden geserveerd met witte rijst, atjar, seroendeng en
huisgemaakte sambal. Uiteraard kunt u ook NASI of BAMI bestellen,
hiervoor rekenen wij 2,50

VLEESGERECHTEN
18) PERKEDÉL TELOR

11,00

lekker pittige gehakt gerold in een omelet en chilisaus

19) BABI KETJAP

12,50

varkensvlees in ketjap en knoflook
20) INDISCHE GEHAKTBALLETJES

9,50

in pindasaus
21) RENDANG

14,00

stoofvlees in sambal, kokos, ui en knoflook
22) NASI GORENG

14,50

met 2 stokjes saté, komkommersalade, eitje
23) BAMI GORENG
met 2 stokjes saté, komkommersalade, eitje

14,50

RIJSTTAFELS
24) RIJSTTAFEL “JAVA”

21,50

saté ajam, ajam pedis, perkedel telor, babi ketjap, rendang,
sambal goreng boontjes/telor, gado gado, atjar van ketimoen,
kroepoek, seroendeng en huisgemaakte sambal
25) RIJSTTAFEL “HET WAPEN VAN BAAK”

25,50

Idem rijsttafel ‘Java”, extra sambal goreng udang en pepesan
26) RIJSTTAFEL “VEGA”

18,50

Sayur lodeh, sambal goreng boontjes/telor, gado gado
Onze gerechten en rijsttafels worden standaard met witte rijst geserveerd.
Witte rijst heeft een neutrale smaak en past uitstekend bij ieder
afzonderlijk gerecht. Uiteraard kunt u ook NASI of BAMI bestellen.

Hiervoor rekenen wij 2,50.

DESSERTS
27) DAME BLANCHE
6,00
Warm chocolade taartje, roomijs en slagroom
28) PISANG GORENG, ROOMIJS EN SLAGROOM 6,00
29) SPEKKOEK, KANEELIJS EN SLAGROOM
6,00

