RIJSTAFELS
Bij de rijsttafels zitten de gerechten in aparte bakjes.

Rijsttafel*:

vanaf 2 personen, prijs per persoon

basisgerecht, 3 groente-, 2 vlees- en
1 visgerecht, 1 stokje saté ayam p.p.

Rijsttafel* vega:

per persoon

Surinaams broodje van de grill met:

€ 13,00 pp.

een vleesgerecht naar keuze
saté ayam

€ 4,50
€ 5,50

vanaf 2 personen, prijs per persoon

basisgerecht, 3 groentegerechten en

€ 10,75 pp.

3 vleesvervangers

Rijsttafel* speciaal:

Broodje Layang Layang:

Bara:

per persoon

Surinaams gefrituurd broodje van
urdideeg met specerijen

vanaf 2 personen, prijs per persoon

met een vleesgerecht naar keuze

€ 6,60

basisgerecht, 3 groente-, 3 vlees- en
2 visgerechten, 1 stokje saté ayam p.p.

€ 16,50 pp.

* De rijsttafels zijn inclusief atjar, kroepoek en sambal en 1 ei p.p.

Extra opties bij uw rijsttafel:

Gado gado menu*:

per persoon

gemengde groenten met pindasaus, lontong,
emping, tahu, tempé, gebakken uitjes en ei

€ 5,25

* Gado gado is verkrijgbaar van donderdag t/m zaterdag

per persoon

Vis ipv. vlees

+ € 1,00

Vlees ipv. groente

+ € 1,00

Vis ipv. groente

+ € 2,00

Saté kambing. ipv. saté ayam, per stokje

+ € 0,35

Toko Layang Layang 2019. Zetfouten en tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden!

Catering aan huis?
Al vanaf 15 personen verzorgen wij uw catering aan
huis. De gerechten worden warm thuisbezorgd in
chafing dishes. Het geheel wordt aangekleed in
Indonesische stijl.

DIVERSE
Saté Layang Layang:

per persoon

atjar en gebakken uitjes

€ 6,85

3 stokjes saté ayam met satésaus, 1 basisgerecht,

Vraag voor alle mogelijkheden en voorwaarden
naar onze speciale folder of kijk op onze website
www.tokolayanglayang.nl.

Openingstijden:
Dinsdagt/m zaterdag
Zondag

12.00-20.00 uur
16.00-20.00 uur

Hoofdstraat 257
2171BD Sassenheim
T: 0252 - 22 17 04
info@tokolayanglayang.nl
www.tokolayanglayang.nl

MENU

Indonesische en Maleisische afhaalmaaltijden,
catering en Aziatische food en
non-food producten

GERECHTEN
Rundvleesgerechten:

Daging Rendang
rundvlees in pittige kokossaus
Daging Smoor
rundvlees in zoete ketjapsaus
Daging Blado
rundvlees in pittige saus met peteh
Rempeng balletjes
rundvleesballetjes in zoete ketjap saus

Kipgerechten:

Ayam ketjap
kipfilet in zoete ketjap saus

Visgerechten:
per 100 gram

€ 2,25

per 100 gram

Ikan bali
gebakken makreel in pittige saus

€ 2,20

Udang peteh
gamba’s in pittige saus met peteh en lombok

€ 3,10

Udang manis
gamba’s in knoflook en tomatensaus

€ 3,10

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
per 100 gram

€ 2,20

Groentegerechten en diversen:

per 100 gram

Saté kambing
saté van jong geitenvlees met zoete ketjapsaus
per portie van 3 stokjes
saté kambing per stokje

€ 2,40

€ 5,75
€ 1,95

€ 1,20

1 stokje saté ayam, 1 ei naar keuze

€ 10,75

Bihun goreng

€ 1,20

Roti* kip:

per persoon

Roti* rund:

per persoon

Roti* vegetarisch:

per persoon

Pastei kip/ rund/ vega

€ 2,10

Spekkoek

€ 1,60

€ 2,00

Goelee kambing
gestoofd jong geitenvlees in pittige currysaus

Mie goreng

€ 2,10

Tempé manis 
gebakken tempé in zoet pikante saus

per 100 gram

per persoon

Loempia kip

€ 2,00

Tahu kerrie
gefrituurde tahu in milde kerriesaus

€ 1,75

Atjar timun
zoetzure komkommer

€ 1,60

€ 7,90

Rames speciaal:

€ 2,10

Sambal goreng tempé
gebakken tempé in pittige saus

basisgerecht, 3 groentegerechten

€ 1,15

Lemper
kleefrijst met kip

€ 1,60

per persoon

Nasi goreng

€ 1,60

Groente curry
gemengde groente in milde groene curry

Rames vegetarisch:

€ 8,70

€ 1,15

Orak arik
roergebakken spitskool met ei

€ 1,75

1 ei naar keuze

Nasi kuning (gele rijst)

€ 2,10

Tahu taugé
roergebakken tahu met taugé en groenten

basisgerecht, 2 groente- en 1 vleesgerecht,

of vleesvervangers, 1 ei naar keuze

Risolles
flensje met kip- of runderragout

€ 1,60

per persoon

€ 0,90

€ 1,60

Tjap tjoy
roergebakken groenten in oestersaus

Rames:

Witte rijst

Sambal goreng boncis
sperziebonen in pittige saus

€ 2,20

Geitenvleesgerechten:

per 100 gram

€ 1,60

Ayam pedas
kip in pittige saus

€ 4,50
€ 1,60

Basisgerechten:

Sayur lodeh
gemengde groenten in kokossaus

Tahu taotjo
Kouseband met tahu en tempé in ketjap-bonensaus € 1,75

Saté ayam
3 stokjes kipsaté met satésaus per portie
kipsaté per stokje

Telor kuning
ei in milde saus van koenjit en kemirienoten per stuk € 1,15

€ 1,60

€ 2,20

€2,25

€ 1,15

Terung goreng
aubergine in zoet pikante saus

Ayam kerrie
kip in milde kerriesaus

Ayam Cashew
kip met cashewnoten in gember honing saus

Sambal goreng telor
ei in pikante saus per stuk

Snacks:

1 kipgerecht

VOORDEELMENU’S
De voordeelmenu’s zitten in één bakje, welke geschikt is voor
de magnetron. Wilt u uw voordeelmenu’s in aparte bakjes? Dat kan,
wij wegen de gerechten dan voor u af. U betaald per gewicht.

Wok2Go:

per persoon

Wok2Go vegetarisch:

per persoon

basisgerecht, 1 groente- en 1 vleesgerecht

€ 6,30

basisgerecht, 2 groentegerechten
of vleesvervangers

basisgerecht, 2 groente- en 2 vleesgerechten,

€ 5,80

1 rundvleesgerecht
1 groentegerecht of vleesvervanger

€ 8,70
€ 8,70
€ 8,15

* De Roti-schotels zijn inclusief kerrie aardappel, kousenband,
rotivel, atjar, sambal en 1 ei.

Extra opties bij uw voordeelmenu’s:
Vis ipv. vlees

+ € 1,00

Vlees ipv. groente

+ € 1,00

Vis ipv. groente

+ € 2,00

Saté kambing. ipv. saté ayam

+ € 0,35

