
     

Van harte welkom of anders gezegd: 

selamat datang! 

 

 

English menu available 
 
 

 

DABAR @ HOME   

TAKE AWAY vanaf 16:30 tot en met 19:30 

 

 

Bittergarnituur voor bij de borrel 

 

Bamihapjes 8 st.       € 7 

Loempiaatjes 8 st.         € 7 

Bitterballen 8 st.      € 7,50 

Keuze uit rundvlees of veganistisch. 

Tatsuta chicken 8 st.     € 8,50 

Gemengde bittergarnituur 10 st.    € 9 
 

 

Voorgerechten 

 

Soto Ajam                                               € 7 
Authentieke Indonesische kippensoep. Gevuld met taugé, bosui, 

gekookte ei partjes en bawang goreng. 

 
Gua bao tempé                   € 9 
Taiwanees gestoomd broodje gevuld gewokte groenten, gebakken tempé, 

en bosui. Afgeblust met onze huismarinade.  

   

Gua bao rendang                 € 10,50 
Taiwanees gestoomd broodje, gevuld met zacht gegaard rundvlees, 

geserveerd met boontjes. 

 

Zalm tarutaru                 € 10,50 
Tartaar van koud gerookte zalm, aangemaakt met verse gember en 

sesamolie. Afgetopt met wasabimayonaise en een sambalkletskop. 

 

 

Hoofdgerechten 

 
 Salade Gado Gado                                       € 16,00 
Traditionele Indonesische koude salade gevuld met aardappel,  

komkommer, boontjes, bosui, taugé, rode ui, tempé en een  

gekookt ei. Afgetopt met pindasaus en bawang goreng. 

 

Tempé goreng                                                                    € 17,50 
Gebakken tempé met een pittige en smaakvolle tomatensambal. 

Geserveerd met nasi kuning en gestoomde groenten.  

 

Zhēng shú zalm                   € 18,50 
In gember en honing gemarineerde zalm op Chinese wijze.  

Gegaard door middel van stomen en afgetopt met een warme  

marinade saus. Geserveerd met nasi kuning en gestoomde groenten 

 

Extra’s 

 

Verse frites gebakken in de schil met mayonaise     € 3,75 

Nasi kuning                                     € 2,75 

Pindasaus                   € 0,25 

Sambal voor thuis, om mee te nemen            € 2,50 
Cassave kroepoek                    € 2,25 

Tempe kroepoek Glutenvrij!                                                      € 2,50 

 

Saté gerechten 

 

 

Saté Java       € 17,50 
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      € 18,50 
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 raja jamur      € 18,50 
Saté van koningszwam, tijdens het grillen wordt deze saté gelakt met 

een marinade van kokosmelk en kurkuma. Geserveerd met nasi kuning, 

cassave kroepoek en atjar van komkommer. 

 

Alle sate gerechten worden geserveerd met cassave kroepoek en 

onze huisgemaakte sambal. 
. 

 


