LUNCH & BORRELKAART
Franse mosterdsoep met bosui en spekjes
Soep van de dag

5,50
5,50

Onze soepen worden geserveerd met toast en boter.

Tosti met kaas
Tosti met kaas en ham
Tosti Hawaï

4,00
4,50
5,25

Onze tosti’s kunnen worden geserveerd met wit of donker brood.

Uitsmijter met kaas of ham
Uitsmijter met kaas en ham
Uitsmijter met bacon

6,75
7,25
7,25

Onze uitsmijters kunnen worden geserveerd met wit of donker brood.

Broodje met jong belegen kaas
Broodje met oude kaas

4,25
4,75

Broodje gezond
Broodje met brie, honing en nootjes

5,25
5,50

Vistrio; gerookte zalm en forel, krabsalade en toast 9,00
Boerengehaktbal uit eigen keuken met jus
2 Bourgondische kroketten of groentekroketten

6,00
6,50

Twijfelaartje: 1 Bourgondische kroket of
groentekroket en halve uitsmijter

6,50

Onze belegde broodjes kunnen worden geserveerd met een meergranen
of wit pistoletje of met wit of donker brood.

Bourgondische bitterballen
6 st. 5,00
9 st.

7,00

12 st.

9,00

Gemengd bittergarnituur 8 st.

6,00

16 st.

11,00

Kaasplankje: Boerenbieslookkaas, extra belegen kaas
Amsterdamse uitjes en mosterd

6,50

Idem met leverworst en boerenmetworst

9,00

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

KIPGERECHTEN
9) SATE AJAM

12,50

3 stokjes saté van kip met pindasaus, atjar en kroepoek
10) 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
11) PERKEDÉL TELOR

11,00

lekker pittige gehakt gerold in een omelet en chilisaus
12) BABI KETJAP

12,50

varkensvlees in ketjap en knoflook
13) INDISCHE GEHAKTBALLETJES

9,50

in pindasaus
14) RENDANG

14,00

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

14,50

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

met 2 stokjes saté, komkommersalade, eitje

14,50

VISGERECHTEN
17) SAMBAL GORENG UDANG

14,50

garnalen in kokos en tahoe

18) PEPESAN

14,50

kruidig visgerecht met sambal

19) ZALMPAKKETJE

16,50

Zalmfilet met groente en Indische kruiden

RIJSTTAFELS
20) 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

21) RIJSTTAFEL “HET WAPEN VAN BAAK”

25,50

Idem rijsttafel ‘Java”, extra sambal goreng udang en pepesan

22) 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 & KOFFIEKAART
Desserts
Spekkoek

5,50

Met kaneelijs en slagroom

Bosvruchten bavarois

6,00

Met vers fruit, saus, roomijs en slagroom

Panna cotta

6,00

Roomdessert met warme vruchtensaus, roomijs en slagroom

Baakse Dame Blanche

6,00

Warm taartje met chocolade, geserveerd met roomijs & slagroom

Koffie
Spanish Coffee

6,50

Met Tia Maria

Italian Coffee

6,50

Met Amaretto

French Coffee

6,50

Met Cointreau

Koffie 43

6,50

Met likeur 43

DOM Kopje
Met DOM Benedictine

6,50

WIJNKAART
Witte wijnen

Glas

Fles

Tonino

3,00

16,00

3,50

19,00

3,50

19,00

Licht mousserend met een vleugje muskaat uit Sicilië

Bereich Bernkastel
Levendige moezelwijn met een fruitig bouquet en een
frisse, iets zoetige smaak

Chardonnay (La Borie)

Sappige aromatische wijn met hints van appel en limoen.
Soepel, fris en iets mineralig uit Frankrijk

Sauvignon Blanc (Casas Patronales)

3,50

19,00

Rode wijnen

Glas

Fles

Merlot (Nie Verkeerd Nie)

3,50

19,00

Droge wijn uit Chilimet aroma’s van ananas,
grapefruit en perzik

Wijn uit de Westkaap, Zuid Afrika. Karmozijn, rode kleur
met een geur van zoet,rijp rood fruit

Cabernet Sauvignon (Casas Patronales)

3,80

20,50

Wijn uit Chili, de Maule Valley.Intens paars-rood van kleur,
met hints van zwarte bessen, kersen en drop

Rosé wijnen

Glas

Fles

Rosé D’anjou

3,25

17,50

Wijn uit Frankrijk, Val de Loire

