
Cadeau tip : Cadeaubon van De Kleine Indo, leuk om 
als geschenk te geven.

Catering: Heeft u interesse in catering? De cateringlijst is 
te verkrijgen bij de bar.

Nasi : Rijst

Besar : Groot

Gado-gado : Diverse koud gemengde 
groenten/aardappel/ei met een pindasaus.

Atjar ketimun : Zoet/zuur van komkommer

Longtong : Blokjes geurige witte rijst

Telor : Ei

Goreng : Gebakken/gefrituurd

Pedis : Heet

Emping : Bitter en gezouten krupuk

Jagung : Mais

Temphe/tahu :  Soya product

De witte rijst die wij uitserveren is een geurige rijst  
(pandan rijst).

Lief hebbers van sambal (pedis) , vraag aan onze 
bediening naar onze huisgemaakte sambal !!



Voorgerechten

Lemper € 3,60
Rijstrolletje met kip/kerrie vulling

Pangsit goreng € 4,90
4 gefrituurde flensjes met garnalen en varkensgehakt

Loempia’s € 3,70
2 loempia’s gevuld met kip en groenten

Vegetarisch loempiaatjes € 3,70
8 loempiaatjes gevuld met groenten

Kleine Indo bittergarnituur € 5,50
6 gefrituurde hapjes van vis en kip

Risolles € 3,60
Gepaneerd flensje met varkensgehakt en groenten

Jagung € 3,60
Maiskolf v/d grill met boter

Gemarineerde kippenvleugeltjes groot € 8,30
10 stuks met stokbrood zoet of heet

Gemarineerde kippenvleugeltjes klein € 4,70
5 stuks met stokbrood zoet of heet

Stokbrood met pindasaus € 3,60

Krupuk met pindasaus € 3,60

Emping met pindasaus € 3,75



Indonesische soepen

Indonesische tomaten soep € 4,80
Soep van verse tomaten en een beetje pittig

Soto ayam € 4,80
Kippensoep met groenten en rijst

 
 

 
 

 
 
 

 



Saté schotels

€ 14,70
6 stokjes kipsaté

Saté porties

De satés worden geserveerd met satésaus, krupuk en

 
stokbrood of longtong of witte rijst. Tegen meerprijs van

 
€ 2,10 kan dit worden vervangen door nasi goreng,

 
bami goreng, mihun goreng of nasi goreng betawi

 
(pedis).

Saté ayam € 9,90
4 stokjes kipsaté

De satés worden geserveerd met satésaus, gado-gado,
krupuk en stokbrood of longtong of witte rijst. Tegen
meerprijs van € 2,10 kan dit worden vervangen door
nasi goreng, bami goreng, mihun goreng of nasi
goreng betawi (pedis).

Saté schotel ayam



Hoofdgerechten

Nasi goreng speciaal € 12,90
Gebakken rijst met gebakken ei, krupuk, 
atjar ketimun, gado-gado en keuze uit 2 stokjes saté 
ayam.

Nasi goreng betawi special (pedis) € 13,10
Gebakken rijst met gebakken ei, krupuk, 
atjar ketimun, gado-gado en keuze uit 2 stokjes saté 
ayam.

Bami goreng speciaal € 12,90
Gebakken eiermie met gebakken ei, krupuk, 
atjar ketimun, gado-gado en keuze uit 2 stokjes saté 
ayam.

Mihun goreng speciaal € 12,90
Gebakken rijst vermicelli met gebakken ei, krupuk,
atjar ketimun, gado-gado en keuze uit 2 stokjes saté 
ayam.



Indonesische maaltijden

Rames kleine indo € 16,90
Rijst met sambal goreng boontjes, sambal goreng telor,
frikadel jagung, ayam bali (kip in pittige sambal saus)
atjar ketimun en krupuk 

Rames jakarta € 16,90
Rijst met sambal goreng boontjes, frikadel jagung, 
babi ketjap, atjar ketimun en 2 stokjes saté 
ayam.

Rendang € 15,90
Rijst met 250 gr (pittig gekruid rundvlees met cocos)
sambal goreng boontjes, atjar ketimun en krupuk

Semoor € 15,90
Rijst met 250 gr rundvlees (gesmoord in ketjap saus) 
sambal goreng boontjes, atjar ketimun en krupuk

Babi ketjap € 15,90
Rijst met 250 gr varkensvlees (in ketjap saus) 
sambal goreng boontjes, atjar ketimun en krupuk



Indonesisch visgerecht

Pepesan € 15,90
Rijst met HEET gekruide graatloze tilapiafilet, gewikkeld
in bananenblad met tjap tjoy, atjar ketimun en krupuk 

Vegetarische maaltijden

Gado-gado € 9,20
Gemengde koude groenten met gado-gado saus, 
krupuk, rijst, longtong of stokbrood

Bali € 12,90
Sambal goreng boontjes, frikadel jagung, 
sambal goreng temphe, atjar  ketimun en 2 stokjes saté 
tahu

Kindermenu

Kinderschotel € 8,30
2 stokjes ayam met friet appelmoes en  mayonaise



Supplementen

Stokbrood € 2,10

Longtong € 2,10

Rijst € 2,10

Nasi goreng € 3,25

Nasi goreng betawi € 3,75

Bami goreng € 3,25

Mihun goreng € 3,25

Gado-gado € 3,75

Tjap tjoy € 3.75

Atjar ketimun € 2,10

Krupuk/emping € 2,10

Pindasaus € 1,50

Satéstokje ayam € 1,45



Frisdranken

Cola, Cola light, Sprite, Fanta, Cassis, Tonic, € 2,00
Bitterlemon, Chaufontaine rood/blauw

Earth Tafelwater 0,75L blauw € 3,75

Nestea € 2,10

Appelsap, J’orange € 2,10

Chocomel, Fristi € 2,00

IJskoffie € 3,50

Indonesische dranken

Stroop susu € 2,75
Zoete rozensiroop met melk en cocos

Klappa muda  € 3,25
Zoete rozensiroop met jonge cocos

Tjendol € 3,75
Cocosmelk met gula jawa (javaanse suiker)
en gelei druppels 

Mango sap, Lychee sap € 2,75



Warme dranken

Koffie € 1,95

Espresso € 1,95

Cappuccino € 2,10

Koffie Verkeerd € 2,10

Decafé € 1,95

Thee € 1,95
Thee Leafs: earl grey, mint, rooibos, 
green blossem, deep assam, jasmijn, 
lemon, bosvruchten of groene thee

Indonesische potje Jasmijn thee € 3,25

Plakje Indonesische cake voor bij de koffie/thee  € 1,75
Plakje Indonesische spekkoek voor bij de koffie/thee
€ 1,80

Warme Alcoholische dranken

Irish coffee (whiskey) € 5,75

French coffee (cointreau) € 5,75

Italian coffee (amareto) € 5,75

Hasselt kaffe € 3,75



Alcoholische dranken

Tap Dommelsch € 2,00

Palm, Malt, Hoegaarde Witbier € 3,00

Bier bintang (Indonesisch bier) € 3,00

Leffe dubbel, Leffe blond € 3,25

Jenever, Vieux € 2,95

Port rood/wit € 3,25

Amaretto, Bailey’s, Tia Maria, Licor 43 € 3,75

Cointreau, Grand Marnier € 4,00

Whiskey, Bacardi, Vodka € 4,00

Martini rood/wit € 2,95

Dom Benedictine € 3,25

Rémy Martin Very Special € 6,25

Bessenjenever € 3,25

Sherry droog/medium € 3,10

Butterscotch € 3,25

Johnnie Walker Black Label € 5,75



Johnnie Walker Red Label € 4,50

Nagerechten

Gevulde kokosnoot
Halve kokosnoot gevuld met kokosroomijs € 5,75

Kue dadar
Groen flensje gevuld met kokos en Javaanse suiker,   € 6,50
geserveerd met roomijs

Spekkoek dessert € 6,25
Uit lagen opgebouwde kruiden cake 
geserveerd met roomijs

Pisang goreng dessert € 5,25
Gebakken banaan geserveerd met bananen ijs 

Kinderijs € 3,75

Ijs diverseTwee bolletjes ijs met slagroom  € 3,75

Plakje Indonesische cake voor bij de koffie/thee € 1,75
Plakje Indonesische spekkoek voor bij de koffie/thee€ 1,80


