
         
 

                             Heeft u allergenen? Meld het ons. 

 

Van harte welkom of anders gezegd: 

selamat datang! 
 
Of u nu komt voor een kopje koffie, een borrel of om een hapje te 

eten, nogmaals van harte welkom! 

Bij ons bent u aan het juiste adres voor zowel ambachtelijke 

gerechten zoals onze satés als voor onze Aziatische fusion 

gerechten.  

 

De liefde voor saté is bij de eigenaar al vroeg begonnen en hij geeft 

dan ook graag de mogelijkheid aan anderen om deze authentieke 

familierecepten te proeven. Authentiek wil zeggen dat de gerechten 

eigenhandig bereid zijn volgens oud familierecept waarbij kruiden en 

specerijen het geheim vormen. Dit proces vergt veel handenarbeid 

en tijd maar wordt altijd met veel liefde en een glimlach bereid.☺ 

 

Ook voor de vegetariër bieden wij diverse smaakvolle gerechten aan. 

Wij maken uitsluitend gebruik van dagelijks verse producten zodat 

de kwaliteit gewaarborgd blijft. En dat proef je! 

Wij wensen u een smaakvolle Aziatische belevenis toe. 

 

Eet smakelijk of anders gezegd selamat makan! 
 

 

Heeft u iets te vieren?  
 

Bij ons kunt u ook terecht voor uw bedrijfs- of familie events en 

soortgelijke leuke aangelegenheden. Wij bieden de mogelijkheid om 

het restaurant uitsluitend voor u en uw gezelschap te reserveren. 

Met meer dan 10 jaar ervaring in events realiseren wij uw opdracht 

en maken dit tot een succes. Vraag vrijblijvend een offerte aan. 

 

                              www.bistrodabar.nl 

 
  

http://www.bistrodabar.nl/
http://www.bistrodabar.nl/
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Drinks 

Starten met een warm, koud, alcoholisch of non alcohol drankje. Wat 

wordt uw keuze? Liever starten met koffie en thee, deze vindt u op de 

laatste pagina van deze menukaart. 

 
Frisdranken 

Chaudfontaine 0,25 l     € 2,40  0,75 l    € 5,95 
Diverse frisdranken, v.a.          € 2,70 
Vers geperste jus d’orange            € 3,25  
Smoothie van de dag               € 4,50 

 

 

Bieren van de tap   Bieren uit fles 
Hertog jan   € 2,95  Tiger beer  € 4,50 

Hertog jan large  € 5,40  Bier uit Singapore. 

Weizener   € 4,50  Tripel Karmeliet € 4,50 

Weizener large  € 7,00  Bastaard radler    € 3,70 

Leffe Blond               € 4,50  Radler (0,0%)  € 3,00 

Seizoensbier                € 4,50  Jupiler (0,0%)       € 2,80 

 
 

Gin & Tonic van Fever-tree 

 

Bombay Sapphire  € 7.80  Tanquaray No 10 € 8.80 
Geserveerd met limoen.   Geserveerd met grapefruit. 

 

Bobby’s Gin  € 8,20  Hendricks  € 9,20 
Geserveerd met sinaasappel.  Geserveerd met komkommer. 

 

Cocktails 

 

The Mojito, ice cubed € 7,50  Mai Thai  € 9,25  
Rum, limoen, mint en rietsuiker.  Rum, contreau, amandel, ananas. 

 

Pina colada   € 9,25  Bartenders choice € 9,50 

Rum, kokosrum, ananassap.   Be supprised ☺  
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Witte wijnen    glas            fles 

Chardonnay (Zuid Afrika)   € 4,00         € 20,00 

Met tonen van honing, banaan en meloen. 

Sauvignon Blanc (Chili)    € 5,00          € 24,95 

Tonen van bloemen, citrus en kruisbes. 

Viognier (Frankrijk)   € 6,00   € 29,95 

Tonen van perzik, karamel en honing. 

Zoette witte wijn (Duitsland)  € 4,00          € 20,00 

Muscat (Spanje 0,0%)                  € 4,00          € 20,00 

Rode wijnen                    glas          fles 

Cabernet-Merlot (Zuid Afrika)  € 4,00          € 20,00 
Tonen van kersen, zwarte bessen en bramen. 

Carménère (Chili)    € 5,00          € 24,95 
Tonen van pruimen, rozijnen en kersen. 

Shiraz (Zuid Afrika)   € 6,00          € 29,95 
Tonen van donkere chocolade en blauwe bessen. 
 

Rosé & Prosecco    glas   fles 

Rosé (Frankrijk)    € 4,00          € 20,00 
Licht, fris, soepel. 

                 Spumante Brut (Italië)   € 6,00          € 29,50 

Bloemen, meloen en ananas. 

 

Gedestilleerde highlights 

Naga Double cask (Javaanse rum)    € 5,75 
Kruidige zachte rum met smaken van banaan, vanille 

en tonen van hout. 

 

Naga rum Triple wood (Javaanse rum)    € 6,75 
Kruidige zachte rum met notities van banaan, vanille, rijpe 

dadels en rood fruit en tonen van hout. 

 

Togouchi (Japanse blended whisky)    € 6,75 

Zachte smaak van kastanje, zwarte peper en een  

honingachtige afdronk. 

 

Vraag de bediening naar onze andere gedestilleerde dranken en likeuren. 
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Voor bij de borrel of als pre starter 

Cassave kroepoek       € 2,25 
Plantaardig en zelfbereid, voor de licht pittige bite. 

 

Garlic bread       € 3,80 
Geen Aziatisch product, wel vers bereid uit de oven met onze  

huisgemaakte kruidenboter. 

  

Borrel saté Java (3 stuks)     € 8,90 
Saté van kippendij bereid volgens authentiek Javaans  

familierecept geserveerd met cassave en huisgemaakte pindasaus. 

 

Borrel saté Daging Sapi (3 stuks)    € 9,30 
Saté van rundvlees bereid naar recept van de grote Indo broer. 

Geserveerd met cassave en huisgemaakte ketjapsaus. 

 

Borrel saté Domba (3 stuks)     € 9,90 
Saté van lamsvlees is oorspronkelijk de specialiteit  uit Java  

maar geliefd in heel Indonesië. Geserveerd met cassave en 

huisgemaakte ketjapsaus. 

 

Borrel saté mix 

Van elke saté krijgt u er één, ideaal om te proeven!  € 9,95 

 

Bittergarnituur 

 

Bamihapjes 8 st.        € 7,00 

 

Loempiaatjes 8 st.       € 7,00 

 

Rundvlees bitterballen 8 st.     € 7,50 

Ook een veganistische variant mogelijk! 

 

Chickenbites 6 st.       € 7,50 

 

Gemengde bittergarnituur 10 st.    € 9,25 
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Voorgerechten 

Soto Ajam       small  € 4,80 

Authentieke Indonesische kippensoep. Gevuld met  large € 7,95 
taugé, bosui, gekookte ei partjes en bawang goreng. 

 
Gua Bao gevuld met rendang     € 9,80 
Een Asian fusion gerecht zoals wij dat noemen.  

Gestoomd lotusbroodje uit de Taiwanese keuken, gevuld  

met langzaam gegaard rundvlees naar Indonesisch recept 

 

Liever een andere vulling? 

• Gevuld met gewokte kip en groenten   € 8,90 

• Gevuld met tempé en groenten    € 8,90 

 

Zalm tataki       € 9.95 
Licht aangegaarde zalm met wasabimayonaise nori en soya. 

 

Maaltijd salades 

 
Salade Tempé       € 14,50 
Rijkgevulde salade met mango, boontjes, paprika en   

gebakken tempé. 

 

Salade Gado Gado       € 15,25 
Traditionele Indonesische koude salade gevuld met aardappel,  

komkommer, boontjes, taugé, rode ui, tempé en een gekookt ei.  

Afgetopt met pindasaus. 

 

Salade Spicy Chicken      € 15,75 
In onze huisgemaakte sambal gewokte kip en groenten  

geserveerd op een salade en afgeblust met chilisaus. 

 

Salade Thai Beef       € 16,25 
Salade met bavette biefstuk reepjes, gewokte groenten en  

afgeblust met onze beef marinade.  
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Specials 

 

Saté Java        € 16,90 
Saté van kippendij bereid volgens authentiek Javaans familierecept.  

Geserveerd met nasi kuning, cassave kroepoek, atjar van komkommer en 

huisgemaakte pindasaus. Afgetopt met gebakken uitjes. 

 

Saté Daging Sapi       € 18,00 
Saté van rundvlees bereid naar recept van de grote Indo broer.  

Geserveerd met nasi kuning, cassave kroepoek en atjar van komkommer. 

Afgetopt met onze ketjapsaus, bosui en gebakken uitjes. 

 

Saté Domba       € 19,00 
Saté van lamsvlees is oorspronkelijk de specialiteit uit Java  

maar geliefd in heel Indonesië. Kort in de ketjap gemarineerd  

en geserveerd nasi kuning, cassave kroepoek en atjar van komkommer. 

Afgetopt met onze ketjapsaus, bosui en gebakken uitjes. 

 

Saté mix        € 19.95 
U krijgt twee stuks van bovenstaande saté soorten. Uiteraard  

wordt dit gerecht ook geserveerd nasi kuning, cassave kroepoek, atjar van 

komkommer en huisgemaakte pindasaus. 

 

Zalm in tempura       € 18,25 
Geserveerd met wakamé, bosui, taugé, wasabi en nasi kuning. 

Bijgerechten 

Verse frites gebakken in de schil     € 3,50 

Gewokte groentemix afgeblust met marinade   € 3,50 

Bowl met nasi kuning      € 2,50 

Extra pindasaus       € 0,25 

Homemade sambal voor thuis, om mee te nemen.  € 2,50 

Kindermenu’s 

Drie stuks kipsaté geserveerd met frites.   € 9,90 

Vijf loempiaatjes geserveerd met frites.   € 7,50 
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Nagerechten 

 

Pisang Goreng       € 3,90 

Traditioneel gebakken banaan afgetopt met poedersuiker. 

Gegrilde ananas       € 3,90 

De zoete warme smaak van gegrilde ananas is de moeite waard  

om uitgeprobeerd te hebben.  

Spekkoek tiramisu      € 4,95 

Idee van ons keukenteam. Een voor uw samengesteld gerecht 

oorspronkelijk van Italië, maar met een vleugje Azië.  

Bevat spekkoek likeur. 

 

After diner coffee      € 7,50 

Irish coffee 

Koffie met Irish whiskey en slagroom. 

Italian coffee 

Koffie met amaretto en slagroom. 

Spanish coffee 

Koffie met tia maria of liqor 43 en slagroom. 

French coffee 

Koffie met grand marnier en slagroom. 

Indonesian coffee 

Koffie met spekkoeklikeur en slagroom. 

 

Coffee cocktail 

Espresso martini       € 6,50 

Cappuccino martini      € 6,75 
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Koffie 

Decafé is ook mogelijk 

Koffie                 € 2,50 
Dubbele koffie       € 4,00  
Espresso              € 2,50 
Doppio                   € 4,00 
Cappuccino               € 2,90 
Koffie verkeerd          € 2,90 
Latte machiatto          € 3,00 
Espresso machiatto          € 2,60 
Sojamelk i.p.v. koffiemelk                           +  € 0,50 
 

Verse thee van Senza 

Verse munt thee          € 2,90 
Verse gember thee         € 2,90 
Thee:                € 2,50 
• Sencha Sensation 

Biologische groene thee van citroen, limoenschil en gember. 

• Green Jasmin 

Chinese groen thee van verse jasmijn bloemen. 

• Herbal Chai 

Blend van kruiden, fruit melange en specerijen. 

• Forest happines 

Zwarte thee met rood fruit voor een zoete smaaksensatie. 

• Warming Soul 

Rooibos met een vleugje vanille en kaneel. 

• Bulletproof 

Zwarte thee met aloë vera en een kruidenmelange,  

        voorzien van extra vitaminen en antioxidanten. 

 
 

 

 

 


