ramini

Javaans Surinaams

Gratis bezorgen

voor postcode 3066 t/m 3069 tussen 16:00 - 22:00*
1. Nasi goreng			
Gebraden ketjap kipstukjes, groente, sambal

Menu vis en vlees
€7,50

11. Tjauwmin
Gebraden kipfilet
Kipsaté in pindasaus - 2 stuks
Sambal

€8,-

12. Javaanse rijsttafel
Nasi kuning, bami, gado gado met pindasaus
Kipsaté in pindasaus - 2 stuks
Gestoofd rundvlees
Seroendeng, kroepoek
Sambal

€12,50

13. Gezindsmaaltijd (5 personen)
Nasi en bami (half om half), groente
Gebraden ketjap kipstukjes
Sambal

€35,-

14. Saoto soep				
Taugé, mihoen, aardappel en kipfilet
Ei, sambal

€3,75

15. Nasi goreng speciaal vegan		
Tempé met groente
Tofu saté in pindasaus - 2 stuks
Vegan pastei - 1 stuk
Sambal

€9,-

2. Bami goreng
Gebraden ketjap kipstukjes, groente, sambal

€7,50

3. Nasi goreng speciaal
Gebraden ketjap kipstukjes, groente
Kipsaté in pindasaus - 2 stuks
Surinaamse kip loempia - 1 stuk
Kroepoek, sambal

€9,-

4. Bami goreng speciaal
Gebraden ketjap kipstukjes, groente
Kipsaté in pindasaus - 2 stuks
Surinaamse kip loempia - 1 stuk
Kroepoek, sambal

€9,-

5. Nasi goreng kipsaté
Kipsaté in pindasaus - 3 stuks, groente
Surinaamse kip loempia - 1 stuk
Kroepoek, sambal

€9,-

6. Bami goreng kipsaté
Kipsaté in pindasaus - 3 stuks, groente
Surinaamse kip loempia - 1 stuk
Kroepoek, sambal

€9,-

7. Roti
Rotiplaat - 1 stuk
Kipfilet in kerrie
Aardappel met kousenband
Sambal

€8,50

16. Bami goreng speciaal vegan			
Tempé met groente
Tofu saté in pindasaus - 2 stuks
Vegan pastei - 1 stuk
Sambal

€9,-

8. Witte rijst met rundvlees
Gestoofd rundvlees, groente
Sambal

€8,50

€8,50

9. Nasi kuning met rundvlees
Gestoofd rundvlees, groente
Sambal

€8,50

17. Roti vegan					
Rotiplaat - 1 stuk
Tofu in kerrie
Aardappel en kousenband
Sambal

10. Witte rijst met garnalen
Garnalen met groente
Kipsaté in pindasaus - 2 stuks
Kip loempia - 1 stuk
Sambal

€10,-

18. Nasi kuning gado gado vegan			€9,Gado gado met pindasaus, tofu, sambal
Vegan pastei - 1 stuk

Veganistisch

19. Saoto soep vegan			
Taugé, mihoen, aardappel en tofu
Sambal

€3,75
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Extra’s

Frisdrank

20. Kipsaté - 3 stuks			

€3,-

30. Coca Cola

21. Kip loempia - per stuk		

€1,-

31. 7 UP

€1,50

22. Kip pastei - per stuk		

€1,-

32. Fanta

€1,50

23. Kip samosa - per stuk		

€1,-

€1,50

24. Ei - per stuk					

€0,50

33. Fernandes
Groen, geel of rood

25. Witte rijst - voor de saoto			
		
26. Vegan samosa - per stuk

€0,50

27. Vegan pastei - per stuk		

€1,-

28. Rotiplaat - per stuk			

€1,50

29. Gado Gado - per portie			

€3,50

€1,50

Allergenen

€1,-

= Vegetarisch
= Veganistisch
= Pinda en notenvrij
= Glutenvrij

Wij maken uitsluitend gebruik van halal producten
waarbij alle gerechten halal zijn bereid.
Het eten kan sporen van gluten, pinda’s en noten
bevatten.
Heeft u andere allergenen? Laat het ons weten!

Over ons

Met meer dan 18 jaar ervaring in de evenementen catering hebben wij als familiebedrijf aangetoond ons
altijd te kunnen aanpassen aan elke gebeurtenis. Of het nou kleine verjaardagen of grote trouwerijen zijn,
met de focus op de Javaans Surinaamse keuken hebben wij met onze prijs-kwaliteit verhouding onze gasten
blij kunnen maken.
Bestellen:			
Betaling aan de deur:
E-mail: 			
Website:			
Telefoon: 			
Adres: 				

bestelling per telefoon vanaf 12:00
pin of contant
info@cateringramini.nl
www.cateringramini.nl
010-455 55 49 of 06 14 13 43 58
Satijnbloem 8, 3068 JP - Rotterdam

*Wij bezorgen gratis voor postcode 3066 t/m 3069 bij een minimum bestelbedrag van €10,-.
Heb je vragen over het menu? Neem gerust contact met ons op.

