INDONESISCHE SPECIALITEITEN RESTAURANT "SURABAYA"
www.restaurantsurabaya.com.
wo/do/vrij geopend vanaf 16.00 uur tot 22.30 uur, za/zo van 14.00 tot 22.30, Maandag en dinsdag gesloten
Bokstraat 75. Heerlerheide. 6413 ASHeerlen. Tel 045-5228339

voorgerechten
Selada ayam Bali
Lumpia Semarang
Lumpia udang
Lumpia sayuran
Pangsit ayam
Pangsit udang
Iga sapi muda
Udang perkasa
Martabak kambing
Martabak sayuran

Pittige kipsalade, Balinese stijl
Originele loempia’s, Semarang stijl
Met garnalen gevulde loempia’s
Met groenten gevulde loempia’s
Met kippenvlees gevuld bladerdeeg, krokant gefrituurd
Met garnalen gevuld bladerdeeg, krokant gefrituurd
Kalfs spareribs
In kokos gewentelde garnalen, krokant gefrituurd
In flensjes krokant gebakken kruidig geitengehakt
Met groenten gevulde flensje,krokant gebakken

€ 7,60
€ 7,35
€ 8,40
€ 7,35
€ 7,35
€ 9,10
€ 8,25
€ 11,15
€ 11,15
€ 10,85

Originele Indonesische kippensoep, Madoerese stijl
Geurige kippenbouillon gevuld met rundvlees balletjes
Geurige bouillon gevuld met groenten en vlees,
zacht zuur en pittig van smaak
Indonesische groentensoep
Kippenbouillon gevuld met kippenflensjes
Geurige kippenbouillon gevuld met garnalenflensjes
Geurige kippenbouillon gevuld met garnalen en groenten

€ 7,45
€ 7,45
€ 7,45
€ 7,45
€ 7,45
€ 7,45
€ 8,10
€ 11,40

Soepen
Soto ayam
Sop baso sapi
Sop asam pedas
Sop sayuran
Sop pangsit ayam
Sop pangsit udang
Sop pelangi pagi
Rijsttafels
Indonesische vegetarische rijsttafel of de normale rijsttafel

€ 27,10

14 verschillende soorten gerechten, per persoon
Indonesische vegetarische rijsttafel ” Surabaya”

€ 32,30

18 verschillende soorten gerechten, per persoon
Indonesische rijsttafel ” Surabaya”

€ 32,30

18 verschillende soorten gerechten, per persoon
Nasi – en bamigerechten
Nasi -, of bami goreng
Nasi -, of bami goreng ayam
Nasi -, of bami goreng Jawa
Nasi -, of bami goreng udang
Nasi -, of bami
goreng Jawa "surabaya"
Nasi-,of bami ramas biasa
Nasi -, of bami rames
Nasi-,of bami ramas istimewa
Bihoen goreng ayam
Bihoen goreng udang
Nasi kuning ” Femina ”

Vegetarisch
Nasi - of bami goreng ayam
Nasi - of bami goreng met 3 stokjes saté babi
Nasi - of bami goreng met garnalen
Met tahoe telor ajam goreng, rendang Padang,
saté babi, atjar, udang goreng
Gewoon
Vegetarisch
Met kip en 2 stokjes saté babi
Gebakken miehoen met kip
Gebakken miehoen met garnalen
Gele rijst met verschillende soorten gerechten

€
€
€
€

11,60
11,60
16,65
23,90

€
€
€
€
€
€
€

21,35
16,70
16,70
19,00
15,00
25,60
22,55

Droog gebakken kippenblokjes bereid met honing-chilisaus
Geurige kerrieschotel met kipfilet en groenten
Droog gebraden kipblokjes, met verse kruiden en pepers
Gebraden kipfilets in pepersaus,
geserveerd met verse tomaten en taugé
Gebr. kipblokjes met verse ananas in pikante saus
Geroosterde kippenbouten in sambalsaus
Kippen bouten bereid in ketjapsaus
In sambal saus geroosterde kippenbouten
Geroosterde eend
Gebraden eendenborst filet bereid met verse mango’s

€
€
€
€

19,20
19,75
19,20
19,75

€
€
€
€
€
€

19,75
19,20
19,20
19,20
23,15
23,15

In reepjes gesneden ossenhaas bereid met cashewnoten
dengan mente
Pittig rundvlees schotel, Padang stijl

€ 23,85

Gevogelte
Ayam Sumbawa
Ayam bumbu karee
Ayam goreng asam pedas
Ayam rica –rica
Ayam nenas
Ayam bumbu rujak
Smoor ayam
Ayan panggang setan.
Itik panggang
Dadah itik dengan manga
Vlees gerechten
Daging sapi masak Rendang Padang

€ 22,30

Kalio daging

In kokosmelk gestoofd rundvlees,
geserveerd met paprika’s en verse pepers
Gesneden ossenhaas in pittige saus,
geserveerd met verse tomaten en taugé
Pittig rundvlees schotel met peteh bonen
Geitenfilet bereid met ketjap saus. Semarang stijl
Geroosterd mager varkensvlees met pikante saus
Origineel geroosterd buikspek
Geroosterd mager varkensvlees. Zoet van smaak

€ 22,30

€
€ 28,35
€ 28,35

Ikan bumbu Bali
Ikan bumbu blimbing

Grote ongepelde garnalen (8/12) gegrild met honing
In honingchilisaus bereide garnalen
Gefrituurde garnalen gevangen in een net van taugé,
geserveerd met een pittige garnalen – ketjapsaus
Gefrituurde garnalen geserveerd met verse ananas
in zoetzure saus
Geurige kerrieschotel bereid met garnalen en verse groenten
Gepocheerde zeebaarsfilet in pittige kokosmelksaus
In bananenblad gestoomde makreel, heel scherp van smaak
Gefrituurde zeebaarsfilet geserveerd
met verse ananas in zoetzure saus
Gebraden makreel in sambalsaus, zoet en pittig van smaak
Met honing gemarineerde tonijn bereid in sterfruit saus

Groenten -,tahoe- en eierengerechten
Pecel
Gado –gado
Sayur lodeh
Tumis campur sari
Sayur rica –rica
Tahu ketoprak
Karee sayuran
Tahu telor
Dadar isi

Indonesische groenten salade, geserveerd met pindasaus
Verschillende soorten groenten geserveerd in satésaus
Diverse soorten groenten gestoofd in kokosmelk
Verschillende soorten groenten bereid in ketjapsaus
Diverse soorten verse groenten bereid met sambalsaus
Een combinatie van groenten en tahoe geserveerd in vissaus
Diverse groenten bereid met kerriesaus
Omelet gevuld met tahoe, geserveerd met pindasaus
Omelet gevuld met rundergehakt en verse kruiden

€
€
€
€
€
€
€
€
€

4 stokjes varkenssaté
4 stokjes kipsaté
4 stokjes garnalensaté
4 stokjes pittig gekruide rundersaté
4 stokjes geitensaté
Gekruide gele rijst
Gebakken bananen

€ 8,00
€ 8,50
€ 12,80
€ 10,90
€ 10,30
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,35
€ 4,35
€ 4,65
€ 4,65

Daging rica-rica
Sambal goreng daging peteh
Tongseng kambing Semarang
Babi panggang biasa
Babi panggang
Babi panggang merah
Vis en schaal dieren
Udang madu
Udang Sumbawa
Gimbal udang saus petis
Udang nenas asam manis
Udang bumbu karee
Ikan bumbu rujak
Pepesan ikan
Ikan masak nenas asam manis

Bijgerechten
( al onze satés zijn op houtskool geroosterd)
Sateh babi
Sateh ayam Madura
Sateh udang
Sateh bumbu
Sateh kambing
Nasi kuning
Pisang goreng
Krupuk udang
Emping
Acar ketimun
Saté saus
perkedel jagung
Nasi extra of bami extra i.p.v. witte rijst

mais koekjes, 2stuks

€ 22,30
€
€
€
€
€

22,30
24,00
17,95
17,95
17,95

€ 28,35
€
€
€
€

28,30
26,70
20,75
26,55

€ 20,50
€ 26,00

13,60
13,60
13,60
15,25
15,25
15,25
15,25
13,55
13,55

