Kerst 2020 vier je met Kraton Rosbeijer
Kerst volgens Kraton Rosbeijer is een traditie. Ook dit jaar staan wij klaar
voor onze gasten. We hebben voor 1ste kerstdag en 2de kerstdag een
speciaal 2-gangen afhaal kerstmenu die Tien met alle liefde zal bereiden.
Onze speciaal voor de feestdagen samengesteld afhaalmenu zit vol echte
Kraton klassiekers waar je je vingers bij aflikt. Want, tijdens de mooiste
tijd van het jaar is het enkel genieten geblazen. Veel plezier met bestellen
van het:

Kraton’s Afhaal Kerst Menu 2020
Onze Kraton’s Afhaal Kerst twee gangen menu zijn vooraf
telefonisch (033-8871111) of online te bestellen vanaf minimaal 2
personen. Betaling geschied bij afhalen contant of per pinpas en bij online
bestellen met Ideal. De bestelling kan afhankelijk van uw gekozen dag
worden opgehaald op 25 of 26 december tussen 13.00 en 16.00 uur. Het
tijdstip kan online zelf worden gekozen of telefonisch worden afgestemd.
Wees er snel bij, want voor je het weet zijn de menu's uitverkocht.
Kraton team wenst al onze gasten fijne kerstdagen en een goed
en bovenal gezond 2021 toe!

Twee gangen Sultan menu (vanaf 2 personen te bestellen)

per persoon 36,50

Voorgerecht:
Pangsit, Risolles
Gebakken bladerdeeg met een vulling van gehakt en garnalen, gepaneerde
gevulde flensjes met kipragout
Hoofdgerecht:
Ayam Roedjak
Pittig gekruide kip
Rendang Padang
Mild gesmoorde rundvlees op Sumatraanse wijze
Telor Pedas
Ei in met pittige saus
Salmon Besengeh
Zalm met milde kokosmelksaus
Saté Kambing
Saté van geitenhaas
Saté Ayam
Saté van kippendijfilet
Oseng Sawi Putih
Roergebakken Chinese kool
Perkedel daging
Indische gehaktbal
Roedjak manis
Gemengde fruit met zoet pittige Javaanse suiker

-

Atjar Ketimoen
Zoetzure komkommer
Kentang Blado
Frietjes in zoet pittige glazuur
Gado-gado
Geblancheerde gemengde groenten met pindasaus
Seroendeng
Droog gebakken kokos met pinda’s
Kroepoek, Emping

Met Nasi Goreng, witte rijst
Let op:
•
•

Aanpassingen aan het twee gangen Sultan menu zijn niet mogelijk;
Kraton Kerstmenu voor thuis wordt koud overhandigd bij het ophalen
van de bestelling. Onze gerechten zijn thuis zeer eenvoudig zelf op te
warmen.

Voor- en nagerechten:
-

Saté Ajam
3 stokje saté van kippendijfilet

8,85

-

Saté Babi
3 stokjes saté van varkenshaas

9,80

-

Saté Kambing
3 stokjes saté van geitenhaas

11,40

-

Kue Dadar
Groene pannenkoek met een vulling van kokos en Javaanse suiker

3,95

-

Spekkoek (kwart stuk)
Een kwart stuk spekkoek (original)

5,-

Aanvullend:
Extra Nasi Goreng:
Extra Bami Goreng:
Bintang (Indonesisch bier)
Zelfgemaakte sambal (mild)
Zelfgemaakte sambal pittig:

5,45
5,45
3,50
3,40
4,10

PS: Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

