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BEZORGING & AFHALEN  
 
  

VOORGERECHTEN 
 
Crispy Chicken      4,50 
Kippendijfilet met Japanse mayonaise met huisgemaakte 
frisse koolsalade en lente-ui 
 

Carpaccio       8,75 
Carpaccio Asian Style met soya 
Mayonaise, lente-ui en sesamzaad 
 

Sushi Dragonroll      8,50 
Sushi inside-out roll met gepaneerde garnaal, wakame, 
royaal opgemaakt en met twee soorten sauzen en 
gember 
 

Sushi Maki      6,50 
Sushi met zoetzure krokante groente, wakamé, royaal 
opgemaakt en met twee soorten sauzen en gember 
 

Tsa Sieuw       6,75 
Dungesneden geroosterd varkensvlees ingelakt met 
hoisin saus, lauw warm geserveerd met een salade van 
venkel en appel. 
 

Gamba’s       8,00 
Krokante gamba’s gebakken in rode ui,  
Chinese kruidenmix en lente-ui 
 

Krokante Dim Sum      7,75 
Dim-Sum in klassiek Chinese stijl gevuld met mals 
varkensvlees en garnalen 
 

Loempia        4,50 
Twee loempia’s gevuld met pulled chicken, crispy 
garnituur, gebakken uitjes en lente-ui, ook vegetarisch te 
bestellen 
 

Frisse groente met pindasaus     5,00 
Groentemix van sperzieboontjes, taugé, en komkommer 
overgoten met pindasaus 
 
 

HOOFDGERECHTEN 

 
Rendang met nasi koening, noodles of  
ambachtelijke friet       12,50 
Een klassiek Indonesisch stoofgerecht, mals rundvlees, 
geserveerd met nasi koening of noodles of ambachtelijke 
friet en atjar koening 
* ook vegetarisch te bestellen 
 

Pulled Chicken met nasi koening, noodles  
of ambachtelijke friet    11,95 
Pulled Chicken geserveerd met nasi koening of noodles of 
ambachtelijke friet, koolsalade en lente-ui. 
 

Satay op Indische wijze met nasi koening, noodles  
of ambachtelijke friet    12,75 
Saté van kippendij geserveerd met nasi koening of 
noodles of ambachtelijke friet met sataysaus, cassave 
chips en zoetzuur  
 

Sticky Spareribs met ambachtelijke friet  15,95 
American style, sweet sticky spareribs, met verse  
koolsalade, saus en ambachtelijke friet 
 

Angus Burgers  of Crispy chicken    10,95 
met ambachtelijke friet   
Vers broodje gevuld met angus burger of crispy chicken, 
gemarineerde uitjes, Japanse mayonnaise en geserveerd 
met ambachtelijke friet 
 

BIJGERECHTEN 
 

Nasi koening, gele rijst      4,- 
 

Noodles       4,- 
  

Witte rijst       2,75 
 

Ambachtelijke frieten      3,10 
Verse frieten met saus 
 

Zoete aardappel  frieten     3,85 
Zoete aardappel met cheesesaus en lente-ui  
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Streetfood  menu 
“Good food for a Good Mood” 

 

Zeer uitgebreide selectie van de lekkerste gerechten. 
 

Hoofdgerechten 
- Rendang 
- Gamba’s 
- Crispy chicken 
- Spareribs 
- Satay 
- Wokgroente met pindasaus 
- Nasi koening 
- Witte rijst 
- Gewokte noodles 
- Zoetzure komkommer 
- Spekkoek 
- Cassave chips 

 

21,50 per persoon en dit menu is vanaf 2 personen 
te bestellen (dus vanaf € 43,-) 
Ook vegetarische opties, vraag naar de mogelijkheden 
 

ACTIE 
Bij bestelling van het streetfood menu 
Witte wijn, sauvignon blanc    van € 16,- voor € 10,00 
Rode wijn, tempranillo    van € 16,- voor € 10,00 
    

Zoetigheden 
 

Blondie     3,95 
Witte chocolade dessert  
 

Homemade brownie    3,95 
Chocolade brownie 
 

 
Frisdranken 
 
Diverse soorten frisdranken  v.a.  2,00 
Coca cola, light, zero, fanta, ice-tea, sparkling, fanta, 
cassis, tonic, bitterlemon, appelsap, jus dorange, 
chocomel, chaudfontaine blauw en rood, ginger ale, 
rivella 
 
Witte wijn 
Green trail, sauvignon blanc      16,00 
 
Rode wijn 
Greentrail, tempranillo     16,00 
 
Rosé 
Croix d’or Syrah Rosé       17,00 

Bezorgen 
 
Tijden:       Telefonisch     Whatsapp 
 
dinsdag t/m zondag 16:30 – 21:30   030-8880958    06-25 40 36 18 
 
       Bezorgkosten  minimale besteding 
Nieuwegein      2,00   15,- 
Vianen       3,50   25,- 
IJsselstein      3,00   25,- 
Utrecht (in overleg)     3,50   50,- 
 
Richtlijnen i.v.m. Corona: 
Contactloos betalen via pin of tikkie, of contante betaling zonder wisselgeld. Uw gerechten worden neergezet 
en vervolgens kunt u uw gerechten pakken, afstand zal 1,5 meter zijn (zoals het RIVM adviseert). 


