2021

KERSTMENU

Toko Layang Layang
MALAYSIAN & INDONESIAN FOOD

KARIPAP

SAYUR CAMPUR

NASI PUTIH EN NASI KUNING

TEMPEH TAHU KUNING

AYAM ROJAK

TUMIS GORENG TELOR

vegetarisch pasteitje
met kruidige vulling

roergebakken gemengde groenten
in ketjapsaus

gestoomde witte en gele rijst

kip in kruidige saus

gebakken tempé en tofu in milde saus

pandan flensje gevuld met kokos
en javaanse suiker

MENU INCLUSIEF

seroendeng, bawang goreng,
sambal en krupuk

SATAY AYAM

rundvlees gestoofd in milde curry

zoetzure komkommersalade

KUIH KETAYAP

gefrituurd ei in kruidige saus

DAGING KURMA

ACAR KETIMUN

kip saté met pindasaus

E X TRA OPTI ES
BASIS
witte rijst		
nasi kuning
nasi goreng
bihun goreng
mie goreng
Vul uw gewenste aantal
in op de stippellijn
De extra opties zijn per
portie voor 1 persoon

GROENTE,
VLEESVERVANGERS EN DIV.
€
€
€
€
€

3,00
3,50
3,50
3,50
3,50

sayur lodeh
tjap tjoy		
sambal goreng boontjes
orak arik		
kerrie aardappel
kerrie kouseband
terung goreng
groente curry
atjar timun
telor kuning p.st.
sambal goreng telor p.st.
tahu taugé
tahu taotjo
tahu kerrie
tempé manis
sambal goreng tempé
saté saus		

3,50
3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 2,50
€ 1,15
€ 1,15
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 1,50
€
€

VLEESEN VISGERECHTEN
ayam cashew
ayam ketjap
ayam pedas
ayam kerrie
saté ayam p.st.
daging smoor
daging gulai
daging rendang
daging blado
goelee kambing
saté kambing p.st.
ikan bali p.st
udang peteh
udang manis

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,50
5,25
5,25
5,25
1,60
5,50
5,50
5,50
5,50
6,00
1,95
4,50
6,50
6,50

l
Selamat Hari Nata
Fijne Kerstdagen kan!
mat ma
Eet smakelijk! Sela

tokolayanglayang.nl

U kunt
online bestooelklen

KERSTMENU
E X TRA

BESTELLING

LEMPER					

€

kleefrijst rolletjes gevuld met kip

LOEMPIA KIP
PASTEI KIP
RISOLLES KIP
BAPAO KIP		

tokolayang.nl

			
........
		
........

€
€

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

........ 			

€

........

			

€

PASTEI RUND
BAPAO RUND

........ 			

€

........

			

€

2,00
2,00

PASTEI VEGA

........ 			

€

2,00

€ 1,50
SPEKKOEK
PANDAN		........ puntje
CHOCOLADE		........ puntje
ORIGINAL		........ puntje
BANAAN		........ puntje

€ 3,05

€ 5,20

€ 9,95

........ kwart ........ half

........ heel

........ kwart ........ half

........ heel

........ kwart ........ half

........ heel

........ kwart ........ half

........ heel

KRUPUK GARNAAL
OPAK PEDIS (Cassave)

		
........ 		
........

U kunt op de stippellijn het aantal invullen.

€
€

0,50
1,00

AANTAL PERSONEN

a € 17,50 p.p.

Minimaal 2 personen

AFHAALDAG

vrijdag
24
zaterdag
25
vrijdag
31
zaterdag		 1

december
december
december
januari

(tussen 12:00 en 18:00 uur)
(tussen 17:00 en 18:30 uur)
(tussen 12:00 en 17:00 uur)
(tussen 17:00 en 18:30 uur)

GEWENSTE AFHAALTIJD

		
uur
Wilt u bij warm ophalen de exacte ophaaltijd invullen?
Bij koud ophalen volstaat een indicatieve tijd.

LEVERING

warm

koud

BEVESTIGING BESTELLING
Op het moment dat wij uw bestelling hebben ontvangen,
sturen wij u binnen 2 werkdagen een betaalverzoek.
U kunt de betaling via Ideal voldoen.
Uw bestelling is bevestigd op het moment dat wij
uw betaling hebben ontvangen.
U kunt uw bestelling voor kerst uiterlijk 23 december
inleveren, en voor oud & nieuw uiterlijk 30 december.

CONTACTGEGEV ENS

V O O R M E D E WE R KE R

Naam

Bedrag menu			

Telefoon

Totaalbedrag

Email

Voldaan op

Bedrag extra

Afhaal nummer

ADRES

DUURZAAM

Hortusplein 6, Sassenheim

Wij gebruiken milieuvriendelijke
verpakkingen, deze zijn allemaal
100% composteerbaar.

CONTACT

06 82 37 10 56 of 0252 22 17 04
info@tokolayanglayang.nl

NATUURLIJK LEKKER

Wij gebruiken geen smaakversterkers,
kunstmatige kleur- of geurstoffen en
conserveringsmiddelen in onze gerechten!

OPENINGSTIJDEN

Maandag gesloten
Dinsdag 16:00 tot 20:00 uur
Woensdag t/m zaterdag 12:00 tot 20:00 uur
Zondag 16:00 tot 20:00 uur

NIEUW
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