
 



Proeverij Chef'menu 
Het menu van de chef wisselt regelmatig, geniet van een rijsttafel 

6 gerechten vlees en groenten   € 24,50 p.p. 

6 gerechten vlees, vis en groenten € 28,50 p.p. 

Incl. witte rijst, atjar en kroepoek   ( nasi of bami + € 1,50 / sambal + € 0,50 ) 

******* 

Combinatie menu’s 

Voor 2 personen geserveerd met witte rijst en atjar 
Keuze uit: Nasi / Bami (+ € 3,00), Krupuk XL (+ € 3,00), Sambal (+ € 0,60) 

 
Combi menu 1  (2 pers.)   € 29,50 

Bakso Bali · Gehaktballetjes in tomaten ketjapsaus 

Sateh ayam · Huisgemaakte kipsaté in pindasaus 

Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 

Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 2  (2 pers.)   € 29,50 

Sajoer lodeh · Verse groenten in milde kokossaus 

Sateh ayam · Huisgemaakte kipsaté in pindasaus 

Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 

Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 3  (2 pers.)   € 29,50 

Ayam pedis · Malse kippendijtjes, lekker pikant 

Sateh ayam · Huisgemaakte kipsaté in pindasaus 

Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 

Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 4  (2 pers.)   € 29,50 

Babi ketjap · Procureur gesmoord in ketjapsaus 

Sateh ayam · Huisgemaakte kipsaté in pindasaus 

Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 

Witte rijst en atjar (komkommersalade) 



Combinatie menu’s 

Voor 2 personen geserveerd met witte rijst en atjar 
Keuze uit: Nasi / Bami (+ € 3,00), Krupuk XL (+ € 3,00), Sambal (+ € 0,60) 

 
Combi menu 5  (2 pers.)   € 31,50 
Daging rendang · Supermals gestoofd rundvlees 
Sateh ayam · Huisgemaakte kipsaté in pindasaus 
Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 
Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 6  (2 pers.)      € 29,50 
Bakso Bali · Gehaktballetjes in tomaten ketjapsaus 
Ayam pedis · Malse kippendijtjes, lekker pikant 
Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 
Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 7  (2 pers.)      € 29,50 
Sajoer lodeh · Verse groenten in milde kokossaus 
Ayam pedis · Malse kippendijtjes, lekker pikant 
Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 
Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 8  (2 pers.)      € 29,50 
Babi ketjap · Procureur gesmoord in ketjapsaus 
Ayam pedis · Malse kippendijtjes, lekker pikant 
Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 
Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 9  (2 pers.)      € 31,50 
Daging rendang · Supermals gestoofd rundvlees 
Ayam pedis · Malse kippendijtjes, lekker pikant 
Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 
Witte rijst en atjar (komkommersalade) 
 
Combi menu 10  (2 pers.)      € 29,50 
Bebaris tiga · Gehaktballetjes in pindasaus 
Ayam pedis · Malse kippendijtjes, lekker pikant 
Sambal goreng buncis · Sperzieboontjes uit de Javaanse keuken 
Witte rijst en atjar (komkommersalade) 

 
 
 



Gerechten 
 
Vlees    Geleverd met witte rijst en atjar 

Ayam ketjap    Kippendijtjes met ketjap   € 15,00 

Ayam pedis  Malse kippendijtjes, lekker pikant  € 15,00 

Babi ketjap    Procureur gesmoord in ketjapsaus  € 15,00 

Bakso Bali    Gehaktballetjes met een lekker sausje € 15,00 

Bakso ketjap   Gehaktballetjes met ketjapsaus (12) € 15,00 

Bebaris tiga   Gehaktballetjes in pindasaus (12)  € 15,00 

Daging Rendang   Supermals gestoofd rundvlees  € 17,50 

Daging roedjak   Gestoofd rundvlees met lekkere kruiden € 15,00 

Sateh ayam   Huisgemaakte kipsaté in pindasaus € 15,00 

Keuze: Nasi / Bami (+ € 1,50), Krupuk (+ € 3,00), Sambal (+ € 0,50) 

 
Vis     Geleverd met witte rijst en atjar 

Ikan Bali    Witvis met diverse groenten   € 23,50 

Sambal goreng Udang  Garnalen op Indische wijze (12)  € 25,00 

Keuze: Nasi / Bami (+ € 1,50), Krupuk (+ € 3,00), Sambal (+ € 0,50) 

 
Groenten / Vegetarisch 

Sayuran    Sajoer lodeh, Buncis en rijst   € 15,00 

Sajoer lodeh    Verse groenten in milde kokossaus  € 12,50 

Sambal goreng buncis   Sperziebonen in pittige saus   € 10,00 
 
Bijgerechten 
Atjar ketimun 200 cc  Frisse, zoetzure komkommersalade  €   1,00  
Atjar ketimun 500 cc  Frisse, zoetzure komkommersalade  €   3,50 
Bawang goreng 30 cc    Krokant gebakken uitjes   €   0,50 
Bawang goreng 200 cc    Krokant gebakken uitjes   €   3,00 
Krupuk udang     Lekker grote portie      €   3,00 
Sambal Baloujak 20 ml    Huisgemaakte milde sambal    €   0,50 
Sambal goreng telor   Hardgekookt ei in pikante saus (4)  €   6,00 
Satésaus 500 ml   Authentieke pindasaus    €   8,00 
Seroendeng 30 cc     Geroosterde kokos met pinda's  €   0,50 
 
Rijst en Miegerechten 
Rijst Pandan   Witte rijst      €  4,00  
Nasi Goreng   Gebakken rijst met vlees en groenten  €  5,50 
Bami Goreng      Fijne mie met vlees en groenten  €  5,50 
 

 



Hoe werkt het? 
 
 

De keuken blijft dagelijks open voor bezorgen van deze tijdelijke menukaart. 
 

Contactloos bezorgen 
 

Tilburg, Oisterwijk en omstreken 
(dagelijks tussen 17:00-20:00 uur) 

 
Geef je bestelling telefonisch door, we sturen je een betaallink en na betaling gaat 

ons team voor je aan de slag. We bezorgen bestellingen vanaf € 14,50. 
 

We bezorgen warme maaltijden voorlopig contactloos. De bestelling wordt bij de deur 
geplaatst, om direct contact tussen klant en bezorger te vermijden. 

 
 

Contact  (013) 211 42 50 
 
 

Wij wensen iedereen gezondheid en sterkte toe. Pas op uzelf, en elkaar! 
 

Team Makan Indonesia  
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