Smårätter
Som förrätt eller något extra till Er huvudrätt

Lumpia
Kökets från grunden egenlagade vegetariska vårrulle (1st stor), risnudlar, vitkål och morot serveras
med sötsur sås (Vegan) – 39
Cah Kangkung
Vattenspenat stekt i vitlök och bönpasta – 85
Balado Kentang
Het chilipotatis (Vegan) – 65
Udang Lada Hitam
Vannameiräkor i het svartpepparsås – 85
Sambal
Kökets egen sambal för lite extra hetta och kryddning till maten (Vegetarisk) – 30
Extra ris – 20

Snacks
Jordnötter - 30
Kerupuk (Räkchips) - 30

Huvudrätter
Många av våra rätter garneras med rostad lök som innehåller gluten, om du är allergisk säg till personalen.

Soto Ayam
Fantastiskt smakrik kycklingsoppa i en buljong med gurkmeja, galanga, chili, ingefära. Serveras
risnudlar, groddar och ägghalvor som balanseras med lime, serveras med ris och färsk chili. En
kulinarisk upplevelse som serveras över hela Indonesien – 170

Rendang Indonesia
En smakrik rätt från Padang, långkok på fransyska av nöt i en sås på rostad kokos, galanga, ingefära,
chili, stjärnanis, kanel och kokosmjölk. Serveras med ris. En favorit (Finns även vegan med Tofu och
Tempeh) – 189

Gulai Domba
Från Sumatra - Lamm serverad i en curry på kokosmjölk, gurkmeja, ingefära, kanel, och stjärnanis.
Serveras med ris – 179
Serveras även med kycklingfilé i stället för lamm – 165

Gado Gado
Ursprungligen från västra Java (Sunda) kommer denna vegetariska sallad med asiatiska långbönor,
morötter, tofu, tempeh, vitkål, potatis och ägg. en smaksensation med egenlagad jordnötssås
smaksatt med lime (Vegetarisk, finns även vegan) –175

Bakmi/Bihun Goreng
Indonesisk street food, välj mellan wokade äggnudlar (Bakmi) eller risnudlar (Bihun). Med ägg,
morötter, vitkål, purjolök, salladslök och kyckling (Finns även Vegetarisk) – 129

Nasi Goreng
Asiens pyttipanna, Nasi goreng betyder kort och gott ’stekt ris’, här har Ni originalet. Serveras med
kyckling, ägg, morötter, vitkål, purjolök, salladslök, picklad gurka/morötter och räkchips (Finns även
Vegetarisk) – 139

Nasi Goreng Udang
Nasi goreng med vannameiräkor istället för kyckling – 169

Ayam Woku Manado
En rätt från Manado, ön Sulawesi. Kycklingklubbor täckt med en chilihet och smakrik örtblandning
med bl.a. tomat, chili, vitlök, gul lök och tomat. Serveras med ris.– 170

Balado Daging
Fransyska av nöt stekt med färsk chili, vitlök, tomat och limeblad. En het upplevelse. Serveras med
ris. Stark! – 175

Pecel Ayam
Kockens familjerecept, kycklingklubbor kokad i örtblandning sedan friterad, serveras med tofu,
sambal och ris – 169
Till denna rätt rekommenderas rätten Cah Kangkung.

Huvudrätter
Asam Padeh
Indonesisk fisk och skaldjursgryta. Pangalaius filé, bläckfiskringar, tigerräkor, gröna musslor,
gurkmeja, galanga, vitlök, chili, ingefära, gul lök och tomat. Serveras med ris – 180

Sayur Lodeh Vegan
Tofu och Tempeh i en smakrik curry med kokosmjölk, grönsaker efter säsong, serveras med ris.
(vegan) – 175

Vegan Curry
Gul Curry med kokosmjölk, gurkmeja, ingefära, galanga, citrongräs, lime blad, långa bönor, broccoli,
blomkål, morot och tofu. Serveras med ris.– 165

Soto Tangkar
Smakrik currysoppa med nötkött, risnudlar, vitkål, tomat, chili. Serveras med ris. – 175

Efterrätter
Dadar Gulung
Indonesisk grön pannkaka med pandan (asiatisk aromatisk växt), kokos och palmsocker serveras med
vaniljglass – 85

Nybakad Chocolate Lava Cake
Vår goda lavakaka med choklad serverad med vaniljglass – 70
Vi bakar begränsat antal varje dag, serveras i mån av tillgång.

Vaniljglass
Vaniljglass med chokladsås. - 35

_____________________________________________
Undrar du om maten innehåller allergener?
Fråga personalen om information.
_____________________________________________

Barnportion 90kr
Bakmi/Bihun Goreng, Nasi Goreng samt Pecel Ayam
kan fås som barnportion.

