
3. Kerst Menu Vegetarisch
Indische Rijsttafel met soya en groenten  
 
2 stuks martabak (gevuld met roerei)

Sambal tahoe + tempe en tempeh spicy 

Roerbak kouseband en orak arik 

Nasi of bami   

Kroepoek & sambal telor

Openingstijden feestdagen

Zondag 22 en 29 december van 12.00 - 17.00
Maandag 23 december 9.30 - 18.00
Dinsdag 24 december 9.00 - 17.00

1e en 2e kerstdag gesloten (25 en 26 december)

Maandag 30 december 9.30 - 18.00
Dinsdag 31 december 9.00 - 17.00

Nieuwjaarsdag gesloten (1 januari)

4. Kerst Menu Seafood 
Indische Rijsttafel met vis, garnalen en groenten  

 

2 stuks maiskoekjes   

Claressefilet in zwarte bonensaus en garnalen spicy

Atjar sajur en roerbak kouseband   

Nasi of bami   

Kroepoek & sambal telor 

IBUKU

1. Kerst Menu A 
Indische Rijsttafel met vlees en groenten  

 

2 stuks Indische pastei kip 

Daging rendang en babi ketjap

Sajur lodeh en atjar sajur  

Nasi of bami   

Kroepoek & sambal telor

2. Kerst Menu B  
Indische Rijsttafel met vlees en groenten 
   

2 stuks Indische loempia kip   

Daging smoor en ajam pedis   

Sambal boontjes en kouseband   

Nasi of bami   

Kroepoek & sambal telor € 35,00  € 35,00

 € 40,00 € 32,50

2 personen 2 personen

2 personen 2 personen

KERSTMENU



7. Kerst Combi Kookpakket Luxe  
Indonesische luxe rijsttafel menu 
Maak zelf dit menu, compleet met alle ingrediënten 

 
Mihun goreng

Atjar sajur, zoetzuur

Babi ketjap, mild

Gewokte kouseband

Bestelt u voor de Kerstdagen?
Plaats uw bestelling vóór 21 december en u kunt 
deze 24 december afhalen.

Bestelt u voor Oud & Nieuw?
Plaats uw bestelling vóór 28 december en u 
kunt deze ophalen op 31 december.

Goedkoop parkeren!
Tot het einde van het jaar parkeert u 4 uur voor 
slechts € 1,-! Bijvoorbeeld op het parkeerterrein 
a/d Kerkweg, vlak achter onze winkel.

8. Kerst Combi Kookpakket Seafood
Indonesische luxe rijsttafel menu (incl garnalen) 
Maak zelf dit menu, compleet met alle ingrediënten 

 
Bami goreng

Maiskoekjes

Roerbak orak arik

Tempé manies 

IBUKU

5. Kerst Kookpakket  
Chinees menu met Udon en wokgerechten
Maak zelf dit menu, compleet met alle ingrediënten 

 
Mini pastei kip 4 stuks (in oven verwarmen)

Pakket udon noodle met shiitake paddestoelen

Pakket roerbak taugé in misosaus

Pakket sugarsnaps met kipfilet 

6. Kerst Combi Kookpakket
Indonesische rijsttafel menu
Maak zelf dit menu, compleet met alle ingrediënten 

   
Bami goreng

Pandan rijst

Kip loempia 4 stuks

Atjar sajur, zoetzuur
 € 25,00  € 55,00

 € 69,00 € 59,00

4-6 personen 4-6 personen

2-4 personen 4-6 personen

KERSTMENU

Pakket Nasi Goreng

Pakket Ajam Pedis met kipdij 

en pittige specerijen

Pakket maiskoekjes

Pakket nasi kuning

Pakket ajam ketjap

Pakket sambal udang met 

blacktigers en pittige kruiden

Pakket ajam kerrie van kipdij

Pakket roerbak laboe siam met 

kipfilet en kokosmelk

Pakket pittige kouseband


