Terras & Take away
Wist u dat…

Voorgerechten

… Wij onze gerechten ambachtelijk bereiden.
… Wij geen extra zout toevoegen in onze gerechten.
… Wij gebruik maken van glutenvrije ketjap en
soyasaus.
… Wij geen magnetron in huis hebben.
… Wij geen blikopener in huis hebben.
… U bij Bistro daBar geen sporen van varkensvlees en
schelp/schaaldieren kunt terugvinden

Voor de lekkere trek

Borrel saté van kippendij 3 stuks
Borrel saté van rundvlees 3 stuks
Borrel saté van tempé
3 stuks

€ 8,00
€ 8,50
€ 8,50

Lumper loempia
Loempia van pulled chicken & nasi
kuning
Pisang Goreng Gebakken banaan
Gegrilde ananas

€ 5,-

Portie frites met schil
Garlic bread

€ 3,25
€ 4,-

Puntje spekkoek
Spekkoek tiramisu
Kroepoek cassave / tempeh
Sambal
Extra saus

€ 2,50
€ 6,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 0,50

Drinks

Vers geperste jus d’orange
Smoothie van de dag

|WOENSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG, ZONDAG|

€ 4,€ 4,-

€ 3,25
€ 4,50

Saté gerechten

Soto Ajam
Authentieke Indonesische kippensoep. Gevuld
met taugé, bosui, gekookte ei partjes en bawang
goreng. Een grote soto is ook mogelijk.

€ 5,50

Saté Java
Saté van kippendij bereid volgens authentiek
Javaans familierecept. Geserveerd met pindasaus
en afgetopt met gebakken uitjes.

€ 18,00

Gua Bao
Taiwanees gestoomd broodje gevuld met gewokte
groenten met keuze uit; spicy chicken of tempé.

€ 9.00

Saté Daging Sapi
Saté van rundvlees bereid naar recept van de grote
Indo broer.
Afgetopt met onze ketjapsaus, bosui en gebakken
uitjes.

€ 18,50

Saté tempé
Onze veganistische saté van tempé. Geserveerd
met nasi kuning, cassave kroepoek, atjar van
komkommer en pindasaus.

€ 18,50

Papa dum zalm tataki
Indiase kroepoek belegd met sla, zoetzuur van
komkommer, bosui, taugé en licht gegaarde zalm
met een dressing van verse gember, citroen en
soya.

Maaltijdsalades

€ 10.50

Gado Gado salade
Traditionele Indonesische koude salade gevuld
met aardappel, komkommer, boontjes, bosui,
taugé, tempé en een gekookt ei. Afgetopt met
warme pindasaus en bawang goreng.

€ 16,00

Pulled chicken mango salade
Een koude salade gevuld met komkommer,
boontjes, geplukte kip, bosui, taugé, mango,
bawang goreng en afgetopt met warme pindasaus.

€ 17,50

Indo Bowl
Een variatie van de bekende poké bowl met nasi
kuning, atjar van komkommer, avocado, sajoer
boontjes, radijs, rode puntpaprika, taugé en
bosui.

€ 17,50

Visgerecht

Pepesan ikan
Gestoomde kabeljauw met een fris, licht pittige
boemboe. Geserveerd met nasi kuning en atjar
van komkommer. Dit gerecht kent haar oorsprong
in west-Java.
.

Al onze saté gerechten worden geserveerd met nasi kuning,
atjar van komkommer, cassave kroepoek en onze huisgemaakte
sambal.

Bijgerechten / extra’s

Sajoer boontjes
Nasi Kuning
Zoetzuur van komkommer

daBar Mini’s

€ 18,50

€ 4,50
€ 2,50
€ 2,50

Via onze website www.bistrodabar.nl is het mogelijk om voor
iedere vrijdag DABAR MINI’S te bestellen. Dit zijn onze saté’s
in een kleinere formaat en deze dient u zelf te garen. Ideaal
voor op de steengril of voor in de koekenpan. Ieder gekozen
‘pakket’ bestaat uit tien stuks met de daarbij behorende saus.
Keuze uit:
Mini saté Java van kippendij
€ 8,00
Mini saté Daging van runderbavette
€ 9,50
Mini saté Bebek van eend
€ 10,50
Mini saté van gemarineerde zalm
€ 10,50
Tuna tataki | Licht aangegaarde tonijn met
€ 10,50
wasabimayonaise (koud gerecht)

