GERECHTEN

GERECHTEN

RUNDVLEES

GROENTE

KIP

per 100 gram

per 100 gram

DAGING SMOOR

€

DAGING GULAI

€

DAGING RENDANG

€

DAGING BLADO

€

rundvlees in zoete ketjapsaus
rundvlees in kruidige saus
rundvlees in pittige kokossaus
rundvlees in pittige saus met peteh

2,60

AYAM KETJAP

€

2,60

AYAM KERRIE

€

2,60

AYAM PEDAS

€

2,60

AYAM CASHEW

€

SATÉ AYAM

€

kipfilet in zoete ketjapsaus
kipfilet in milde kerriesaus
kipfilet in pittige saus
kipfilet in gember-honingsaus

SAYUR LODEH

€

2,60

SAMBAL GORENG BOONTJES

€

2,60

ORAK ARIK

€

2,60

TJAP TJOY

€

1,80

GROENTE CURRY

€

KERRIE KOUSENBAND

€

per 100 gram

€

SATÉ KAMBING

€

gestoofd jong geitenvlees in kruidige saus
saté van geitenbiefstuk in ketjapsaus
per stuk

2,75
2,20

gemengde groenten in kokossaus
sperziebonen in pittige saus

roergebakken spitskool met ei
roergebakken groenten in oestersaus
gemengde groenten in milde currysaus
kousenband in milde kerriesaus

KRUPUK

KERRIE AARDAPPEL

per zakje

GARNALEN
CASSAVE

per 100 gram

2,60

GEITENVLEES

€
€

1,00
1,50

aardappeltjes in milde kerriesaus

VIS

GROENTE EN VLEESVERVANGERS

per 100 gram

kipsaté met satésaus | per stuk

GOELEE KAMBING

GERECHTEN

€

1,80

TAHU TAUGÉ

€

1,80

TAHU TAOTJO

€

TAHU KERRIE

€

TEMPÉ MANIS

€

SAMBAL GORENG TEMPÉ

€

2,50

ATJAR KETIMUN

€

1,80

SAMBAL GORENG TELOR

€

1,30

TELOR KUNING

€

1,30

1,80
1,80
1,80
1,80
0,95

roergebakken taugé met tofublokjes
kousenband met tofu en tempé
in zoet pikante saus
gebakken tofu in milde kerriesaus
gebakken tempé in zoet pikante saus
gebakken tempé in pittige saus
zoetzure komkommersalade
ei in pittige saus | per stuk
ei in milde saus | per stuk

BASIS

per 100 gram

per 100 gram

1,95

IKAN BALI

€

1,95

UDANG PETEH

€

UDANG MANIS

€

2,25
2,50

gebakken makreel in pittige saus
gamba’s in pittige saus met peteh
gamba’s in tomaten-knoflooksaus

2,60

NASI PUTIH

€

1,00

3,50

NASI KUNING

€

1,30

3,50

NASI GORENG

€

1,30

MIE GORENG

€

1,30

BIHUN GORENG

€

1,30

gele rijst

pikant gebakken rijst
gebakken eiernoedels

SNACKS
per stuk

RISOLLES KIP
LEMPER KIP
LOEMPIA KIP
PASTEI KIP / VEGA / RUND
BAPAO KIP/RUND
SATÉ SAUS | Per 100 gram

witte rijst

gebakken rijstnoedels

2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 1,25
€

SPEKKOEK
PUNTJE
KWART
HALF
HEEL

1,75
€ 3,50
€ 6,95
€ 13,00
€

VOORDEELMENU’S

RIJSTTAFELS

WOK2GO

€

1 basis, 1 groente- en 1 vleesgerecht

WOK2GO VEGA

€

1 basis, 1 groente en 1 vleesvervanger

RAMES

€

1 basis, 2 groente, 1 ei en 1 vleesgerecht

RAMES VEGA

€

1 basis, 2 groente, 1 ei en 1 vleesvervanger

RAMES SPECIAAL

€

1 basis, 2 groente-, 2 vleesgerechten,
1 ei en 1 stokje saté

ROTI

€

kerrie aardappel, kerrie kousenband,
1 ei, 1 vleesgerecht, rotivel, atjar en sambal

ROTI VEGA

€

kerrie aardappel, kerrie kousenband, 1 ei,
1 vleesvervanger, rotivel, atjar en sambal

SATAY LAYANG LAYANG

1 basisgerecht, 1 groentegerecht
en 3 stokjes saté met saus

7,50
6,75

10,00
9,25
12,25
10,00

RIJSTTAFEL

30,75

€

2 personen
1 of 2 soorten basisgerechten,
2 groente-, 1 vlees-, en 1 visgerecht
inclusief | 2 eitjes naar keuze, 2 stokjes
saté ayam, atjar, sambal en kroepoek

RIJSTTAFEL

DUURZAAM

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

3 personen
1 of 2 soorten basisgerechten,
3 groente-, 2 vlees-, en 1 visgerecht
inclusief | 3 eitjes naar keuze, 3 stokjes
saté ayam, atjar, sambal en kroepoek

46,00

Als u bij ons een Mepal box aanschaft
voor € 15,- krijgt u elke keer als
u uw voordeelmenu hierin
laat scheppen 5% korting!
Of neem uw eigen verpakking
mee.

NATUURLIJK LEKKER

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

Bij voordeelmenu’s en rijsttafels kunt u zelf
de gerechten kiezen. Zie andere zijde.

9,25

Eet smakelijk!
Selamat makan!

TOESLAG
€

8,25

bij voordeelmenu’s
Vlees i.p.v. groente
Gamba’s i.p.v. vlees
Gamba’s i.p.v. groente

€
€
€

1,25
1,25
2,50

= vegetarisch
= medium pittig

Hortusplein 6, Sassenheim

CONTACT

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

MEPAL BOX
€

ADRES

WEBSITE

tokolayanglayang.nl







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

PROBEER EENS ONZE CATERING

Bij ons kunt u ook terecht voor catering service.
Wij verzorgen een complete rijsttafel, warm thuis
bezorgd en handig geserveerd in chafing dishes.
Het geheel wordt in Indonesische stijl aangekleed.
Kijk op onze website voor meer info.

= pittig
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MENU

t okola ya n g l a y a n g . n l
Sassenheim

