Wat wil jij?

Voorbeeld van Joske

We halen bij Casa di Batavia

0

Soep
Lunchbox
Vegemaaltijd
Groenmaaltijd
Proteïne maaltijd
Gado gaddo boxBasis

Groenten

Vege

kipvlees

Rundsvlees

snacks

Soep van de dag 1/2 liter
ik kies 1 basis, 1 groentegerecht en 1 vege, kip of rundgerecht
ik kies 1 basis, 1 groentegerecht en 2 vege's
ik kies 1 basis, 2 groentegerechten en 1 vege, kip of rundgerecht



1 basis, 1 groentegerecht en 2 proteïne gerechten (=vege, kip of rundgerecht)

Gado gaddo box
Nasi Putih (witte rijst)
Nasi Mera (wilde rijst)
Nasi Goreng (gebakken rijst)
Bami Goreng (gebakken bami)
Mihoen Goreng (gebakken mihoen)
Sajoer Lodeh (gemengde groenten in kokossaus)
Sambal Goreng Boontjes (sperzieboontjes in lichtpikante saus) j
Toemisan Sajoer (roerbak groentenmix)
Orak Ariek (geroerbakte groenten en eieren)
Atjar Koening (groentemix in zoetzure saus)
Tahoe-Tempé Koening (tahoe & tempé gerecht in kerrie-/kokossaus)
Tahoe-Tempé Taotjo (tahoe & tempé gerecht in taotjo-saus)
Sambal Goreng Tempé (gebakken tempé in sambalsaus) j
Ajam Asam Manis (kipstukjes in zoetzure saus)
Ajam Ritja (kipstukjes in pikante sambalsaus) j j
Ajam Ketjap (kipstukjes in een zoet gesmoorde sojasaus)
Ajam Roedjak (gekruide kipstukjes in kokossaus) j
Ajam Betawi (kipstukjes in een zoetpikante saus) j
Saté Ajam (kipsaté met pindasaus en gebakken uitjes)
Daging Smoor (gestoofd rundvlees in zoete sojasaus)
Sambal Goreng Daging (rundvlees in een zoetpikante saus) j
Daging Bali (gestoofd rundvlees in sambalsaus) j j
Daging Rendang (gestoofd rundvlees in kokossaus) j
Daging Tjintjang Asam Manis (gehaktballetjes in zoetzure saus)
Daging Tjintjang Manis (gehaktballetjes in zoete sojasaus)
Kip Loempia
Kip Pastei
Risolles (hartig gevulde flensjes)
Lemper (hartig gevulde rijstrolletjes)
Bapao (gestoomd broodje met kip-, varkens-, rund of végé
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