Complete maaltijden (rames)
Lunchbox
Nasi rames
Bami /mihoen rames
Nasi goreng/kuning rames
Vegetarische rames
Satemenu
Roti met kip

per portie

witte rijst, 1 groente, 1 vlees
4,80
rijst,ei,3 groentes,tahoe,2 vleesger. 8,idem met bami of mihoen
9,idem met gele of gebakken rijst
9,idem, sojagerechten ipv vlees
8,-/ 9,rijst, 3 sate's en komkommerzuur 6,50
aardap,kip,ei, kouseband,pannek. 7,-

Rijsttafel (min. 2 pers.)

per persoon 12,50

witte rijst, 2 vleessoorten naar keuze, sate, 2 groentes naar keuze,
tahoe of tempe, atjar, bali-eitje en kroepoek.

Vlees- / kipgerechten
Daging bali
Daging smoor
Daging rendang
Sambal goreng daging
Daging assem manis
Babi ketjap
Babi panggang
Ajam roedjak
Ajam kerri
Ajam smoor

2,20/ons
runderstoofvlees in pikante balisaus
runderstoofvlees in zoete smoorsaus
runderstoofvlees in cocossaus
runderstoofvlees in zoetpikante saus
gehaktballetjes in zoetzuur
varkensfrikandeau in ketjapsaus
geroosterd varkensvlees in zoetzuur
kipfilet in pikante citroengrassaus
kipfilet in lichtpikante kerriesaus
kipfilet in zoete ketjapsaus

Groente en vegetarische gerechten
Orak arik
Sajur lodeh
Sambal goreng boontjes
Tempe boemboe bali
Sambal goreng tahoe
Atjar tjampoer
Atjar ketimun
Gado gado
Tahoe kerri
Paddelstoelenmix
Terong Bali

1,50/ons

roergebakken kool, ei en paprika
gemengde groentes in cocos
groene boontjes in sambalsaus
middelpikante sojabonengerecht
zoetpikante tahoegerecht (soja)
zoetzure groentes (1,50 per bakje)
zoetzure komkommers (2,- per bakje)
frisse salade met pindasaus (3,80)
tahoe in een milde kerrisaus
shiitake,strawmushroom, champignons
Aubergines in Balisaus (1,80/ons)

Vis
Ikan pepesan
Sambal udang
Tempe terie

per ons
gegrilde makreel in pikante saus
Garnalen in zoetpikante saus
gebakken terie met tempe en pindas

Diverse gerechten
Gulee kambing
Ajam masala
Tjap tsoi
Sate ajam
Sate babi
Satesaus
Soto ajam
Telor bali
Yakitori kip

1,80
2,90
2,80

per ons

zachte lamsstoofvlees
2,50
kipstukjes in zoete smoorsaus
1,50
kipfilet met gemengde groentes
1,60
gegrilde kipsate, pindasaus, 3 stokjes 3,90
gegrilde varkenssate, pindasaus, 3 st. 3,90
pindasaus, per bakje
2,Indonesische kippensoep, per bakje
2,90
gefrituurd ei in balisaus
0,80/ stuk
Japanse kipspiezen (4x)
5,00

indonesische hapjes
Pangsit
Loempia
Miniloempia’s
Pastei
Bapao
Lemper
Risolles
Indonesis. kroket
Pisang goreng
Maiskoek
Viskoekjes
Bara

krokante kippasteitjes (4 st.) met saus
krokante loempia met diverse groentes
vegetarische miniloempia’s+saus (10x)
pastei met kip en div.groente
gestoomd broodje rund of kip
kleefrijstrol met kip
Gepaneerde kipragouthapje
hapje met aardappel en rundvlees
gebakken bakbanaan
maiskoekje
Thaise viskoekjes (5 stuks)
Surinaams linzenhapje

Sinar
mas
b.v.,
Hoofddorpplein
9, 1059 www.sinarmas.nl
CV, Amsterdam
Sinar
mas
b.v.,
hoofddorpplein
9, 6691857,
www.sinarmas.nl , tel: 020-6691857, fax: 020-6152981
020-6152981

2,20
1,70
2,50
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
0,70
1,50
2,50
1,90

SINAR MAS B.V.

TOKO SINAR MAS

Indonesische

Hoofddorpplein 9
1059 CV Amsterdam
Tel: 020 - 669 18 57
Fax: 020 - 615 29 81

partycatering
Indonesische partyservice
Wij bieden u onze specialiteiten ook aan in de vorm
van een warm buffet op locatie. Bij u thuis of op
kantoor of elders.
Bijvoorbeeld op uw:
 Feest, receptie, verjaardag of bruiloft
 Bedrijfslunch of -diner
 Of u wilt gewoon lekker ‘thuis uiteten’.
De complete menu’s zijn vanaf € 14,- per persoon. U krijgt dan 2
vleessoorten, sate, 2 groentegerechten, ei, witte rijst, kroepoek en
sauzen.
Bij de prijs is inbegrepen:
 Gratis bezorging binnen Amsterdam.
 Verzorgd buffet incl. gebruik v. chafing dishes (warmhoudsysteem)
 Oosterse aankleding met Indonesische batikkleden.
Tegen meerprijs verzorgen wij ook servies, nagerechten, drankjes en
andere diensten. Minimaal 25 personen bij dit menu.

Voor meer informatie bel: 020-6691857 of kom langs

www.sinarmas.nl
Indonesische afhaalmaaltijden
Aziatische ingredienten
Tevens ook partycatering
Menu Sinar Mas
Dagvers menu met witte rijst, eitje, 3
groentes, tahoe en
2 vleesgerechten of vegetarisch
gerecht voor slechts
€ 8,Lunchbox
Dagvers menu met witte rijst,
1 groente- en 1 vleesgerecht naar
keuze voor slechts
€ 4,80

in de winkel of zie www.sinarmas.nl

voor afhaalmaaltijden zie middenpagina

Openingstijden toko
Ma t/m vr 12:00 - 19:45
Za
10:00- 17:30
Zo
16:00-19:45

Alle prijzen in €.
Incl 6 % btw,
prijswijzigingen
voorbehouden 1/01/’17

