
Bestel nu uw luxe dinerbox voor de kerstdagen!

Wij  hebben  speciaal  voor  u  een  tweetal  luxe  en  bijzondere
Indonesische  rijsttafels  samengesteld.  Bestel  nu!  Onze  kerst
dinerbox is leverbaar in de periode vanaf 18 december tot en
met  3  januari.  Bezorging  onder  voorbehoud  van
beschikbaarheid  (reserveer  tijdig!),  of  kom  uw  box  afhalen.
Geef uw bestelling svp uiterlijk twee dagen van te voren aan
ons door:
mob. 06 41 30 50 80
tel. 010 478 28 24
mail info@mijnboemboe.nl

Dinerbox I pp € 47,50 (vanaf 2 personen)

Menu Mijn Boemboe Natal Indah 

Voorgerecht

Keuze uit:
Soto Betawi Authentiek Indonesische soep uit Jakarta
Perkedel kentang goreng Indonesische snack van gekruid aardappelpuree met 

een krokante omhulling

De Rijsttafel

Ayam panggang madu geroosterde kippenpootjes in honingsaus
Udang asam manis nanas garnalen in zoetzure saus met ananas
Sapi ladah hitam dunne reepjes mals rundvlees in zwarte pepersaus
Daging rendang mals rundvlees gesmoord in vol kruidige saus
Terong blado Aziatisch aubergine in pittige sambal saus
Telor ceplok kecap gesauteerde gebakken ei met ketjapsaus en kruiden
Gado gado gevarieerde geblancheerde groenten met pindasaus
Sate campur mix van saté (4 stokjes)

Nasi pandan rijst met kokos en pandan
Nasi goreng gebakken rijst
Nasi putih witte rijst

Kerupuk garnalen kroepoek
Serundeng seroendeng
Acar ketimun zoetzure komkommersalade
Sambal Mijn Boemboe huisgemaakte sambal

Dessert

Keuze uit:
Zoete mix van klepon zoete Indonesische kleefrijstballetjes
en spekkoek in dunne laagjes opgebouwde Indonesische cake

Rujak buah Exotische fruitsalade met pittige palmsuikersaus

mailto:info@mijnboemboe.nl


Bestel nu uw luxe dinerbox voor de kerstdagen!

Dinerbox II pp € 42,50 (vanaf 2 personen)

Menu Mijn Boemboe Natal Tahun Baru 

Voorgerecht

Keuze uit:
Mini lumpia twee kleine Indonesische loempia’s met vulling van 

kip en groente
Perkedel kentang goreng Indonesische snack van gekruid aardappelpuree met 

een krokante omhulling

De Rijsttafel

Ayam panggang madu geroosterde kippenpootjes in honingsaus
Ikan salmon kuah asam zalmfilet in zoetzure saus
Daging bumbu Bali kruidig gestoofd rundvlees op Balinese wijze
Gulai bambu muda reepjes jonge bamboescheuten in milde kokossaus
Telor dadar Padang eieromelet met kruiden op Sumatraanse wijze
Gado gado gevarieerde geblancheerde groenten met pindasaus
Sate campur mix van saté (4 stokjes)

Nasi uduk Betawi rijst gestoomd in kokosmelk en kruiden
Nasi goreng gebakken rijst
Nasi putih witte rijst

Kerupuk garnalen kroepoek
Serundeng seroendeng
Acar ketimun zoetzure komkommersalade
Sambal Mijn Boemboe huisgemaakte sambal

Dessert

Keuze uit:
Zoete mix van klepon zoete Indonesische kleefrijstballetjes
en spekkoek in dunne laagjes opgebouwde Indonesische cake

Rujak buah exotische fruitsalade met pittige palmsuikersaus


