


Arrangementen 

Toko Patja Arrangement

Bami/Nasi/Witte Rijst

1 vleesgerecht naar keuze

1 groente gerecht naar keuze

Prijs: €7.75*

_____________________________________________________

Rames Arrangement

Bami/Nasi/Witte Rijst

2 vleesgerechten naar keuze

2 groentegerechten naar keuze

1 Télor (ei)

1 bijgerecht naar keuze

Prijs: €13.50*

_____________________________________________________

Rijsttafel Arrangement*

Diverse specialiteiten van het huis, op een ludieke wijze aan tafel geserveerd.

Prijs: €16.50*



Hoofdgerechten

Witte Rijst

Vers bereidde Witte Rijst

Nasi Goreng

Gebakken Rijst

Bami Goreng

Gebakken Bami

Longtong

Gekookte kleefrijst



Rundvleesgerechten

Sambalan Daging

Pikant gesmoord rundvlees

Smoor

Zoet gesmoord rundvlees 

Rendang

Gesmoord rundvlees in kokos



Varkensvleesgerechten

Babi Ketjap

Varkensvlees gebakken in een saus van ketjap

Babi Pangang

Gemarineerde reepjes varkensvlees in een zoete tomatensaus

BolaBola Pedis

Gehaktballetjes in een vrij pikante saus

Saté Pan 

Saté van varken geserveerd in satésaus



Kipgerechten

Bali Kip 

Gebakken kipfilet in een licht pikante saus

Ajam Smoor

Traditioneel gesmoorde kippenbout in een saus van ketjap

Ajam Pedis

Traditioneel gesmoorde kippenbout in een pikante saus

Ajam Tamarinde

Gebraden kippenhaasjes in een zoete saus

Sambal Goreng Attie

Gebakken kippenlever in een licht pikante saus



Visgerechten

Ikan Bali

Gebakken makreel in een vrij pikant gekruide saus

Toemis Vis

Kibbeling in een licht pikante saus

Sambalan Udang

Garnalen gebakken in een pikante saus



Groentegerechten

Sambal Goreng Boontjes

Licht pikante boontjes op traditionele wijze

Oerap Oerap

Extra pikante boontjes met kokos en taugé

TjapTjay

Een roerbakmix met o.a. rebung,champignon,snijbonen, courgette en paprika

Atjar Ketimoen 

Een zoetzure groente op basis van komkommer,paprika en zilveruitjes

Sayur Lodeh

Een kruidige groentegerecht gekookt in kokosmelk

Atjar Tjampoer

Traditionele frisse koolsalade

Balado Spruiten

Spuitjes gebakken in een licht pikante saus 

Paksoy

Paksoy geblancheerd in een lichte gezoete saus



Bijgerechten

Sambal Goreng Tempé 

Tempé volgens traditioneel recept

Tempé Kerring

Knapperige licht gezoete tempé 

Sambal Goreng Tahoe 

Gebakken Tahoe in een licht pikante saus

Tahoe/Tempé Mix

Een mix van zowel Tempé als Tahoe in een licht pikante saus

Tahoe Taotjo

Tahoe in een frisse maar licht pikante saus

Sambal Goreng Kentang

Gebakken aardappeltjes in een licht pikante saus

Sambal Goreng Télor

Gekookt ei in een frisse maar licht pikante tomatensaus



Side Orders
Pastei Ajam

Pasteitje gevuld met kip en groenten

Lemper

Rijstrol gevuld met kruidige kippenvulling

Risolles

Gepaneerde snack met als vulling gekruid gehakt met erwten en wortelen 

Martabak Télor

Krokante snack met als vulling gekruid ei, lente ui en wortelen

Bapao Rund

Gestoomd broodje met als vulling gekruid rundvlees

Fricandel Djagoeng

Gebakken koekje gemaakt van mais

Prijzen per stuk 

€1.70



Side Orders

Saté Babi

Varkenssaté van de barbecue volgens traditioneel recept

Per Portie 

€3.90

Saté Ajam

Kipsaté van de barbecue volgens traditioneel recept

Per portie

€3,90



Gebak

Spekkoek Traditioneel

Traditionele koek met een speculaas smaak

Per plak €1.25 / Heel €10.25

Spekkoek Pandan

Traditionele licht gezoete koek gemaakt op basis van het pandan extract

Per plak €1.25 / Heel €10.25

Pisang Goreng

Gebakken banaan

Per stuk €1.50

Dadar Gulung

Pandan flens, gevuld met kokos in Gula djawa 

Per stuk €1.70


