MENU

TAKE AWAY

€ 3,50

Bersama broodje

Broodje speciaal

€ 4,50

Pistolet geserveerd met vlees naar keuze

Pistolet geserveerd met bakkeljauw of

en zoetzure komkommer.

een van de andere vis- & garnalengerechten en zoetzure komkommer.

Snacks en bijgerechten

Soepen

Loempia kip & groenten			
€ 1,75 Baso soep met rundvleesballetjes

€ 4,75

Loempia vegetarisch		

€ 1,75 Soto ayam Indische kippensoep

€ 4,50

Pastei met groenten, kip & ei

€ 1,75

Pastei met kip, aardappel & kerrie € 1,75
Risoles kipragout vulling

€ 1,75

Roti Menu
Roti Bersama kip of rund

Lemper kleefrijst met kip of tonijn € 1,75 Roti Speciaal vis
Roti Vega vegetarisch
Ba pao buns met kip of rund
€ 2,00
Pisang goreng gebakken banaan

€ 1,50

Perkedel jagung maiskoekje

€ 1,50

Samosa vegetarische snack

€ 1,75

Sate ayam kipsaté 3 stuks

€ 3,95

Sate kambing geitensaté 3 stuks

€ 4,25

Sate saus bakje 250 ml

€ 2,00

Sambal goreng telor pikante ei

€ 0,95

Spekkoek Indische laagjes cake

€ 1,50

Sambal goreng tempé*

€ 1,65

Seroendeng* geraspte kokos

€ 1,65

Acar kuning* zoetzure groenten

€ 1,65

Ketimun asam komkommer

€ 1,65

€ 9,50
€ 10,50
€ 8,45

Specials
Gado Gado

€ 6,95

gemixte groentensalade met pindasaus

Contactgegevens
Bilderdijkstraat 116
1053 KZ Amsterdam
020 - 233 2381
www.tokobersama.nl
info@tokobersama.nl

* per 100 gr

Onze gerechten zijn 100% Halal

Stel zelf je menu samen:
Rames		

Rames Compleet

Rames Bersama

basisgerecht

basisgerecht

basisgerecht

2 groentengerechten

2 groentengerechten

2 groentengerechten

1 vleesgerecht

2 vleesgerechten

2 vleesgerechten

1 ei

1 ei

1 ei

1 stokje saté

1 stokje saté

€ 7,95

€ 8,95

1 visgerecht of gamba’s

€ 10,95

1. Kies een basisgerecht
Nasi putih witte rijst

Nasi kuning gele rijst in kokos gekookt

Nasi goreng gebakken rijst

Bami goreng gebakken bami

2. Kies een groentengerecht 		

Extra 100 gr groenten € 1,65

Sayur lodeh gemixte groenten in kokos

Spruitjes gurih in licht pikante saus

Sambal goreng boontjes

Pak choi in oestersaus

Spinazie kang kung style of pikant

Kentang blado aardappel in bladosaus

Tumis kouseband knoflook, rode peper

Tahu Taotjo tahu in zwarte bonen saus

Tumis terong zoet pikante aubergine

Sambal goreng tahu of tempé

Tumis broccoli

Tempé blado

3. Kies een vleesgerecht

		

Rendang zachtgestoofde rund in kokos

Ayam rica kip in rode peper saus

Extra 100 gr vlees € 2,10

Daging semur rund gesmoord in soja & ui Ayam honing sesam kip met honing sesam
Daging Bali rund in zoetpittige saus

Ayam jahe kip in gembersaus

Daging blado rund in tomatenpepersaus

Ayam kaloekai kip in zoetzure saus

Dendeng manado zoetpittige rundvlees

Ayam kare kip in gele kerriesaus

Javaanse balletjes gehaktbal in zoete soja Ayam rujak pulled chicken zoet pikant

4. Kies een vis- of garnalengerecht 		
Ikan Bali vis in zoetpittige saus
Udang goreng mentega in boter gebakken gamba’s
Udang blado gamba’s in tomatenpepersaus
Sambal goreng udang scampi met pikante kokos

Extra 100 gr € 3,25

