DANNY’S

Oma’s rijsttafel 37.50 pp
Nasi kuning | rendang | sambal goreng buncis | sayur lodeh | ayam rujak | babi rica rica | saté babi | saté ayam |
acar kuning | gado gado | belado telur pete | rujak manis | serundeng | krupuk

Green Egg Specials
Lady steak 150 gr ossenhaas

Oma’s veggie rijsttafel 37.50 pp

Grain fed flank steak

Nasi kuning | rendang nangka | sambal goreng buncis | sayur lodeh | tahu rujak | telur rica rica | saté tempeh |
saté kentang | acar kuning | gado gado | belado kengtang pete | rujak manis | serundeng | krupuk singkong

Indo spare ribs, chili jam

Saté menu Als bijgerecht 10.00
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Keuken open van 12:00 tot 21:00 uur

Zalmfilet

Wil je een rijsttafel delen met zijn tweetjes of heb je grote honger? Bestel dan wat extra stokjes saté.

Grote gepelde garnalen

Je kunt kiezen uit:
• 4 stokjes saté babi houtskool geroosterd buikspek met oma’s satésaus
• 4 stokjes saté ayam houtskool geroosterde kippendijtjes met oma’s satésaus
• 4 stokjes saté lillit Balinese saté van vis met sambal matah (rauwe sambal)
• 4 stokjes saté kambing houtskool geroosterd geitenvlees saté, traditionele kecapsaus
• 4 stokjes saté tempe houtskool geroosterd tempe met oma’s satésaus

Steaks worden geserveerd met gewokte groenten, kruidenboter,
peper of portsaus. Zalm en gamba’s met citroenboter en sauce
Vierge. Verse friet met mayonaise en gado gado
Indo burger
Pulled rendang topping | atjar | sambal badjak mayonaise

Of van elk één stokje voor 12.50

Voorgerechten 13.00

Hoofdgerechten 24.50

Dessert 8.00*

Carpaccio Jakarta
Sambal badjak mayo | Rawit cashew | kaffir lime | gebakken ui | kecap stroop

Udang besar asam manis
Grote garnalen in zoetzure saus met gewokte groenten
en nasi kuning

Es kelapa mudah
Jonge kokos | rozensiroop | tropisch fruit | Elderflower tonic |
geserveerd in een kokosnoot

Daging Rendang
Nasi kuning | sayur tumis | sambal goreng telor

Kue dadar
Flensje met pandan smaak | gevuld met zoete kokos &
mango ijs

Babi kecap bun
Balinees gekruid en gegrild buikspek in een gestoomd broodje
Tokyo bento
Diverse Japanse hapjes | vlees, vis of vegan

Rendang Nangka
Vegan Rendang | terancam (Indonesische frisse salade) |
nasi kuning

Risolles a la Ricky
Kip of vega

Saté tempe
Houtskool geroosterde tempe | gado gado | lontong |
krupuk singkong

Ramen noodle soup
Rijk gevulde Japanse noedel soep | vlees, vis of vegan

Kabeljauw pepesan pedas
Sayur tumis | acar kuning | belado telur | nasi

Thaise papaja salade
Koriander | limoen | tomaat | pinda
Tumis kerang sambal pete
Pittig mosselpannetje met peteboontjes

Bon appétit, selamat makan

Geniet van onze heerlijke gerechten!
Danny Luurssen,
Executive Chef in Charge of F&B

Moeilijke woorden lijst:
Acar kuning: zoetzure groenten
Asam manis: zoetzuur
Ayam / tahu rujak: pittige kip of tofu
Babi rica rica: pittig varkensvlees
Belado telur pete: pittig gekookt en daarna roergebakken eitje met peteboontjes
Bentobox: Japanse box met hapjes
Bumbu: Indonesische kruidenpasta
Gado gado: salade met pindadressing
Kelapa mudah: jonge kokos

Kerang: schelpjes
Krupuk: garnalen crackers
Lontong: Indonesische blokjes rijst (koud geserveerd)
Nangka: Jackfruit
Nasi kuning: gele kokos rijst
Pandan: zoet geurende plant
Rendang / Rendang nangka: Sumatraans stoofgerecht
Ricky Risolles: Indische topentertainer
Risolles: Indisch flensje gevuld met kip of tahu ragout

Es cendol
IJskoud kokosdrankje met tapioca druppels, pandan en
Javaanse suikerstroop
Coupe Guldenberg
Sorbet ijs en vers fruit
Pisang goreng
Gebakken banaan met rozenijs, passievrucht
Ibu belanda
Vanille ijs | warme chocoladesaus | veels te veel slagroom
*Als je een voor- en hoofdgerecht besteld is het dessert gratis.
© GLB-DE 07/22

Udang bumbu bali
Scampi’s in Balinese bumbu gebakken

Dieetwensen
Wij respecteren alle diëten en geloofsovertuigingen. We verzoeken u dit op voorhand aan te geven, zodat wij hier te allen tijde rekening mee kunnen houden.

Rujak manis: Indonesische fruitsalade
Sambal badjak: gebakken sambal met ui en knoflook
Sambal goreng buncis: haricots verts in gekruide kokos saus
Sambal goreng telor: pikant eitje
Sayur lodeh: verschillende groenten in kokosbouillon
Sayur tumis: roergebakken groenten
Serundeng: geroosterd gekruide kokos
Singkong: cassave
Tempe: sojacake
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Lunchkaart vanaf 12.00 uur

DANNY’S

Luxe sandwiches

A SLICE OF ASIA

Vega Eggs Benedict 16.50
Gepocheerde eieren | spinazie | briochebrood | hollandaisesaus

U kunt kiezen uit vers gebakken wit
of donker zuurdesembrood

Warme brie 8.50
Warme boerenbrie | walnoten | biologische honing

BLT 9.50
Spek | sla | tomaat

Niçoise 17.50
Kort gebakken tonijn | gekookt ei | haricots verts |
ansjovis | olijvendressing

Nouvelle frites menu

Indo burger 24.50
Pulled rendang topping | atjar | sambal badjak mayonaise

Loaded fries 7.50
Geniet van een portie verse friet met een heerlijke topping.

Eggs Benedict 17.50
Wilde Alaska zalm (gerookt) | gepocheerde
eieren | briochebrood | hollandaisesaus

Broodjes & tosti’s

Clubs | Club sandwiches

De Spanjaard
Cheddar | spaanse peper | bosui | kidneybonen | kruiden

Rosbief 7.50
Tonijnsalade 7.50
Ambachtelijke beenham 5.50
Gezond 7.50
Oude kaas 6.95
Jong belegen 6.95
2 Oma Bobs draadjesvleeskroketten 9.50
4 Oma Bobs groentekroketten 9.50
4 Oma Bobs garnalenkroketten 10.50

Club sandwich het Verlangen 19.50
Getoast brood | kipfilet | bacon | gemengde salade | tomaat | cheddar kaas | verse friet

De Italiaan
Parmezaanze kaas | crispy pancetta | bosui | basilicum mayonaise

Club zalm 19.50
Getoast brood | gerookte zalm | gemengde salade | radijs | tomaat | limoenmayonaise | verse friet

De Mexicaan
Avocado | jalapeno peper | crème fraiche | tomaten salsa | kidneybonen

Club mega-tosti 11.50
Beenham | cheddar kaas | bacon | ui | jonge kaas | chillimayonaise | verse friet

De Monagask
Verse truffel | Parmezaanze kaas | truffelmayonaise

Tosti beenham & kaas 6.50
Tosti kaas 6.50
Tosti geitenkaas, pesto & tomaat 6.50

Dieetwensen
Wij respecteren alle diëten en geloofsovertuigingen.
We verzoeken u dit op voorhand aan te geven, zodat
wij hier te allen tijde rekening mee kunnen houden.

Symbolen verklaring
Vegetarisch

Vegan

Uitsmijters en omeletten

Maaltijdsalades

Bouw je eigen uitsmijter of omelet 10.50

Klassieke Caesar salad 19.50
Little gem sla | biologische boerderijkip | ansjovis | klassieke
dressing | knoflookcroutons | Parmezaanse kaas | crispy pancetta
| gepocheerd scharreleitje

Drie gebakken eieren geserveerd ‘sunny side up’ op wit of donker zuurdesembrood
Omelet geserveerd met een slaatje met wit of donker zuurdesembrood
Kies je eigen toppings
Kaas 0.50 | ham 0.50 | bacon 0.50 | rosbief 1.00 | tomaat 0.50 |
paddestoelen 0.50 | ui 0.50 | kruiden 0.50

Pancakes
Americain pancakes ( 5 stuks), ahorn siroop, gezoute boter 9.50
+ bosbessen + 2.50
+ bacon
+ 1.50
+ framboosjes + 1.50

GULDENBERG

Geitenkaas salade 19.50
Gemengde blad sla | regionale geitenkaas | witlof | ambachtelijk
gebrande nootjes | stroop van aceto balsamico | chutney van peer
Salade Ayam jawa 19.50
Gemengde salade| gegrilde Javaanse kip | sambal badjak* mayo |
sambal goreng telor*
Salade tempe goreng 19.50
Gemengde salade met sambal badjak* mayo | sambal goreng
telor en krokant gebakken tempe* en emping* crunch

De Javaan
Saté saus | cashew crumble | sriracha saus | gebakken uitjes |
kewpie mayonaise

Salade Carpaccio 19.50
Verse gesneden carpaccio | verse truffel & truffelmayonaise | pijnboompitten
Salade rib eye 19.50
Stoere salade met houtskool geroosterd rib eye (200 gr), spicy mayo,
gebakken uien, pickles, geroosterd brood met aioli.
Gamba a la plancha 21.50
Gepelde gamba’s a la plancha | knoflook | limoen | gemarineerde
tomaatjes| verschillende slasoorten | aïoli

Soepen | Soups
Italiaanse tomatensoep 6.00
Soep van de dag 5.50
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*Verklaring moeilijke woorden zoz >

