
DABAR @ HOME  

English menu available 
 
 

 

TAKE AWAY dinsdag t/m vrijdag 

16:30 - 19:00 

 

 
Wist u dat… 

 

Wij onze gerechten ambachtelijk bereiden. 

Wij geen extra zout toevoegen in onze gerechten. 

Wij gebruik maken van glutenvrije ketjap en hierdoor glutenvrije saté 

kunnen aanbieden. 

U bij bistro daBar geen sporen van varkensvlees en schelp/schaaldieren 

kunt terugvinden. 

 

 

VRIJDAG MIDDAG SNACKS v.a. 14:30 uur 

 

Vegan Loempia                                                              € 4,25 

Pulled chicken loempia                                                  € 4,50 

Pisang goring (gebakken banaan)                                 € 4,00 

Soto Ajam                                                                    € 5,20 

Borrel saté Java                                                           € 9,00 
Drie stokjes van kippendij met cassave kroepoek en pindasaus 

 

 

EXTRA’S 

 

Verse frites gebakken in de schil met mayonaise    

Nasi kuning                                      

Pindasaus                    

Sambal voor thuis, om mee te nemen        

Cassave kroepoek               

Tempe kroepoek Glutenvrij!                                                       

€ 3,75 

€ 2,75 

€ 0,25 

€ 2,50 

€ 2,50 

€ 2,50 

 
 

 

 

VOORGERECHTEN 

 

Soto Ajam                                               € 5,20 
Authentieke Indonesische kippensoep. Gevuld met taugé, bosui, 

gekookte ei partjes en bawang goreng. 

 
Gua bao shiitake                   € 9,50 
Taiwanees gestoomd broodje gevuld met gewokte shiitake champignons 

afgeblust in Aziatische marinade. Geserveerd met zoetzuur van 

komkommer.  

   

Voorgerecht du chef                €dagprijs 
Variërend smaakvol voorgerecht. 

 

 

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. 

 

Terong Rebus                                                                    € 17,50 
Gestoofde aubergine geserveerd met nasi kuning en zoetzuur  

van komkommer. 

 

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 gewokte groenten 

 

 

 

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. 

 

DABAR MINI’S 

 
Via de website www.bistrodabar.nl is het mogelijk om voor iedere 

vrijdag DABAR MINI’s te bestellen. Dit zijn onze saté maar dan in een 

kleinere formaat en deze dient u zelf te garen. 

Ieder gekozen ‘pakket’ bestaat uit tien stokjes met de daarbij 

bijbehorende saus. 

KEUZE UIT: 

- Mini saté Java van kippendij                            

- Mini saté Daging van runderbavette 

- Mini saté Domba van lamsbout 

- Mini saté Bebek van Eend 

- Mini saté van gemarineerde Zalm 
 

 

€ 8,00 

€ 9,50 

€ 10,50 

€ 10,50 

€ 10,50 

 

 

 

 

 

http://www.bistrodabar.nl/

