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Voorgerecht 

Soto Ayam    € 7,50  
Indonesische kippensoep rijkelijk gevuld met kippendij, mie, bosui, taugé, ei & chilipeper  
 

Hoofdgerecht 

Stel uw eigen rijsttafel samen; een tafel vol met de heerlijkste Indonesische gerechten!  
(minimaal 2 personen) 

 

5 gerechten  € 45,00 voor 2 personen. Iedere persoon extra + € 22,50 

7 gerechten  € 62,00 voor 2 personen. Iedere persoon extra + € 31,00 

9 gerechten  € 79,00 voor 2 personen. Iedere persoon extra + € 39,50 
 

Uw rijsttafel wordt standaard geserveerd met:  

- Witte rijst (extra nasi goreng of mihoen goreng + € 2,50)  

- Kroepoek 

- Sambal  

- Huisgemaakte atjar   

- Seroendeng  

- Chilisaus  

 

 

Kies uit onderstaande heerlijkheden 5,7 of 9 gerechten:    

Babi kecap       Rendang  
Langzaam gegaard varkensvlees in ketjap-saus   Langzaam gegaard rundvlees in kokosmelk  

Perkadel jagung      Makreel bumbu Bali  
Gefrituurde maiskoekjes     Gebakken makreel met Balinese kruiden 

Sateh ayam of kambing (2 stuks)   Curry  
Gegrilde kip-/ of lamssateh     Witvis & garnalen in gele curry 

Telur balado       Pulled ayam  
Gesmoorde eitjes in een kruidenmix    Fijn kippenvlees in een kruidenmix 

Bebek panggang     Gago gado  
Gegrilde eendenbout      Gegaarde groenten met lichte pindasaus 

Tempe manis       Tahu isi  
Gebakken tempe met pinda’s     Gevulde tahu met groenten 

Bali ribs        Sayur boncis Petra  
Spare-ribs van Wayan      Roergebakken boontjes 

Inktvisringen      Loempia’s (2 stuks) 
Gefrituurd met zoetzure saus     Huisgemaakte loempia’s (vegetarisch mogelijk) 
 

Vegetarisch   Spice   Glutenvrije optie 
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Los gerecht bijbestellen   € 5,50 p.p.  

Extra rijst, nasi of mihoen  € 2,50 

 

Dagschotel (voor 1 persoon)  € 16,50 
Nasi Campur (Rames): witte rijst, 6 gerechtjes van de chef, kroepoek, sateh saus, chilisaus & sambal (vegetarisch of 
zonder varkensvlees/vis mogelijk) 
 

Desserts 

Spekkoek met ijs    € 5,50     

Chocolade trio    € 7,00 

Pisang goreng met ijs   € 6,75 

 

Voor bij de borrel 

Borrelplank    klein € 9,50 / groot € 17,50 
Loempia, sateh ayam, rendang bitterballen, inktvisringen, tahu isi, kroepoek, sateh saus,  chilisaus & sambal 

Kroepoek     € 6,75 
3 soorten kroepoek met pindasaus & sambal 

 

U kunt uw bestelling afhalen bij NERO City Café of warm thuis laten bezorgen!  
Wij bezorgen vanaf € 25,00 in Roermond, Linne, Herten & Melick.  

 
 


