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De échte Indonesische keuken 

Indonesische snacks 

    

Prijzen: € 14,50  per 10 stuks 

(Tenzij anders vermeld) 

Koud mee te nemen (indien voorradig) 
701 Bapao babi 

  gestoomde broodje met varkensvlees 

 

703  Lemper ayam   

  kleefrijst met kip 

 

705  LoempiaSemarang  

  loempia met bambooshoots en kip 

 

707  Martabak kambing  

  lamsvlees, ei en groenten in loempiavel 

 

709  Pastei ayam 

  gebakken deeg met groenten, kip en ei 

 

711 Rissoles ragout ayam  

 met ragout van kip en groenten gevulde flensjes 

Warme snacks:  

per stuk  € 2,00      
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De échte Indonesische keuken 
Indonesische gerechten    per portie 
  
500  Lontong    €   2,20 
 rijstkussenblokjes 

501  Nasi putih    €    2,20 

 witte rijst 

 

503  Nasi rames    €  12,50 

 witte rijst, groentegerecht ,vlees en kip gerecht 

507  Nasi rames kompleet    € 14,50 

 met 2 stokjes saté en extra vlees en kip gerecht 

510  Bami goreng    €   8,50 

 gebakken bami met kip 

512  Bami goreng speciaal   €  11,00 

 met 2 stokjes saté 

514  Bami goreng kompleet   € 14,50 

 met 2 stokjes saté en een vlees en kip gerecht 

521  Nasi goreng Jawa    €   8,50 
 pittige nasi met varkensvlees 

523  Nasi goreng Jawa speciaal   €  11,00 

 met 2 stokjes saté 

525  Nasi goreng Jawa kompleet  € 14,50 

 met 2 stokjes saté en een vlees en kip gerecht 

530  Gado gado    €  7,50 

 groenten met tahu, ei, kroepoek en pindasaus 

531  Gado gado speciaal    €  11,00 

 gado gado met 2 stokjes saté van kip of varkensvlees 

540  Saté ayam    €  8,00 

 kippenvleessaté 4 stokjes met pindasaus 

        met lontong €  9,00 

 

541  Saté babi    €  8,00 

    varkenvleessate 4 stokjes met pindasaus  

           met lontong €  9,00 

  

Rijsttafel: gerechten apart verpakt met witte rijst 

  (evt. voor de helft bami of nasi goreng) € 18,00 

 I.p.v witte rijst, bami of nasi goreng  € 20,00 
 

 

 

 

Catering: Het bezorgen van rijsttafel voor meer dan 

 10 personen,  in chavingdishes        € 20,00 
 

Borden,lepel en vork € 0,80 per couvert (schoon terug)   
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De échte Indonesische keuken 

 

 
 

 

 
__De èchte Indonesische keuken__ 

 

Website: www.ini-dia.nl 

Emailadres: info@ini-dia.nl 
 

Openingstijden Ini – Dia 2022 
 

Oktober t/m maart: 

Donderdag t/m Zondag:16.00 – 19.00 
 

April t/m September: 

Donderdag t/m Zondag:16.00 – 19.30 
 

Maandag, Dinsdag, Woensdag 

 en feestdagen gesloten 

Ron Yzelman en A án Iskandar 
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