Prijslijst
Moluksbuffet
CONTACT
TRADITIONELE GERECHTEN MET RIJST UIT DE MOLUKSE KEUKEN.

POSTBUS 30
9780AA BEDUM
BEREIKBAAR:

MOLUKSE BUFFETTEN

MAANDAG TOT VRIJDAG

Sate met lontong of stokbrood €7,50 p.p.

VAN 09:00 TOT 17:30 UUR.

Saté Ayam (3 stokjes kipsaté, ketjapsaus) of Saté Babi met satésaus
en zoetpittige salade. Het minimum te bestellen aantal is 4

WHATSAPP: (+31)638161625
TELEFOON: (+31)50-2801918
INFO@MOLUKSBUFFET.NL
WWW.MOLUKSBUFFET.NL

Tjolo tjolo buffet €10,00 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4
Bami goreng buffet €12,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4 (kies uw 2 heerlijke
bijgerechten)
Nasi goreng buffet €14,50 p.p.

WIE ZIJN WIJ

Het minimum te bestellen aantal is 4. (kies uw 2 heerlijke
bijgerechten)
Witte rijst (pandan) buffet €17,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4. (Kies uw 4 heerlijke
bijgerechten)
Saté buffet €17,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4. (kies uw 2 heerlijke
bijgerechten)
Panjang buffet €17,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4. (Met 4 bijgerechten en
kroepoek)
Nasi Koening (gele rijst) buffet €18,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4. (kies uw 4 heerlijke

Bij Moluksbuffet Bedum kunt u

bijgerechten)

heel eenvoudig genieten van
heerlijk traditionele Molukse
buffetten en overheerlijke
hartige en zoete hapjes.
Huwelijk, familie of bedrijffeest

Alle buffetten zijn inbegrepen met: Kroepoek en eigen gemaakte
sambal.
Extra losse bijgerechten?
Wilt u meer bijgerechten? Dit varieert van €3,00 - 3,50 p.p.

van a tot z. Wij bezorgen u een
smaakvolle catering met
heerlijke hapjes en gerechten uit
de Molukse keuken.

LOS VERKRIJGBAAR
Gadogado Knapperige groenteschotel €8,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4
Soto ayam (kip) of sapi (rund) €5,50 p.p.
Het minimum te bestellen aantal is 4

BIJGERECHTEN BUFFET
Groentengerechten:
Sayur-Sayuran Acar (zoetzuur van gemengde groenten)
Buncis (sperzieboontjes)
Koho-koho (gemengde groenten met vis, kokos en kruiden)
Sambal Goreng Tahu Tempeh (gebakken tahoe & tempeh)
Sambal Goreng Tempeh (gebakken tempeh , pateh bonen en garnalen)
Sayur Kol Tumis (gefruite kool)
Sayur Lodeh (gemengde groenten in kokosmelk)
Sayur Campur (gemengde groenten)
Tahu tumis dengan tauge (gefruite tahoe met tauge)
Terong (gebakken aubergine in saus van kokosmelk)
Toemis Spruitjes (alleen in de wintermaand)
Visgerechten:
Ikan Ikan Rica-Rica (vis in pittige saus)
Pepesan Ikan Makreel (pittig gekruide makreel uit de oven)
Ikan bumbu bali
Udang pedis (garnalen in pittige saus)
Vleesgerechten:
Daging Daging Pedis (pittig gestoofd vlees)
Daging Semur (gesmoord vlees)
Rendang (gestoofd gekruid rundvlees)
Sambal Goreng Basah (pittig gestoofd rundvlees)
Sate Babi (stokjes varkenssaté)
Soto Sapi (Maaltijdsoep)
kip- en eigerechten:
Ayam Kare (kerrie kip)
Ayam Rica-Rica (kip in pittige saus)
Ayam Semur (gestoofde kip)
Telur Bumbu Bali (eieren op zijn Balinees)
Telur semur (ei en zoete saus)
Sate Ayam (stokjes kipsaté)
Soto Ayam (Maaltijdsoep)
Extra's en optioneel: Buffetten worden inclusief chafing disches, servies en bestek geleverd.
All-in!. Uw buffet wordt warm geleverd met chafing disches, servies en bestek. U hoeft alleen maar te zorgen voor voldoende
tafelruimte. Wij doen de afwas voor u! Als u een buffet bestelt voor 15- of meer personen kan het menu door ons aangepast
worden!

Wij stellen het op prijs als de bestelling minstens 7 dagen voorafgaand wordt doorgegeven.
Heeft u een allergie, een speciaal dieet of een vraag over een bepaald gerecht? Wij geven u graag uitleg.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen en budget? Wij vinden het leuk om met u mee te denken
en samen met u tot een perfecte oplossing te komen.

HARTIGE VERSNAPERINGEN

ZOETE VERSNAPERINGEN

€1,50 per stuk / minimale afname 10

Ketan unti - €1,50 p/stuk Minimale afname 10.
Pandanrijst met een topping van kokos en Javaanse

Loempia

suiker.

Rijkelijk gevuld met rundergehakt, groente in een flensje.

Klepon - €1,50 p/stuk Minimale afname 12.

Bapao

Zoet hapje met deeg, kokos en bruine javaanse suiker.

Broodje met gehaktvulling. Luchtig, en lekker gekruid.

Kue boontjes - €16,00 Hoeveelheid: 1pond.

Lemper

Knapperige Molukse koekjes vorm van een boontje.

Rolletje gemaakt van kleefrijst en gevuld met gekruid gehakt.

Kue dadar - €1,50 p/stuk Minimale afname 10.

Namu Namu

Flensje smaak van pandan. Kokos en javaanse suiker.

Deeghapje gevuld met wortels, doperwten, seoen met

Kue Lapis - €30,00 25 cm in doorsnede.

rundergehakt

Andere kleuren in overleg. Laagjes (roze-wit) met een

Risolles

heerlijk gezoete kokossmaak.

Platte loempia gepaneerd met gehakt, aardappel en groenten.

Kue lapis Surabaya - €20,00 30x30 cm.
Kue lapis Surabaya is een laagjes cake. Drie laagjes met
lekkere aardbeienjam.

OOK LEKKER!

Kuping gajah - €19,00 1pond.
Gezoete, knapperige Molukse koekjes in de vorm van

Sate babi of ajam
De allerlekkerste sate. Varken of kip. €0,70 per stuk.
minimale afname. 10 stuks. (zonder saus)
Bakwan
Groentesnack met garnalen. €0.70 per stuk. Minimale afname 15.

olifantsoren.
Pisang goreng - €1,00 p/stuk Minimale afname 10.
Bakbanaan met een laagje deeg. Traditionele snack.
Spekkoek - €17,50 Hoeveelheid: 16cm doorsnede.
Spekkoek een kruidig-zoete koek in laagjes wit/bruin.
Sponge cake Chocola - €17,50 25cm doorsnede.
Sponge cake Vanille - €17,50 25cm doorsnede.

LEKKER! PISTOLETJES

Sponge cake Pandan - €17,50 25cm doorsnede.

€3,95 per stuk minimaal te bestellen: 4

Wadji - €7,50 21cm doorsnede.
Een platte koek gemaakt van pandanrijst, kokosmelk
en Javaanse bruine suiker.

Broodje Tempe

Kue mangkok - €10,00 Hoeveelheid: 15 stuks.

Broodje Sate Ayam of Babi

Gestoomde cupcakes in verschillende smaken.

Broodje Rendang

Kue putu ayu - €10,00 Hoeveelheid: 15 stuks.

Broodje Babi ketjap

Gestoomde cakejes met een laagje kokos.

Broodje Ayam pedis

Wingo babat - €15,00 25cm gesneden. Kokoskoek.
Appel goreng - €7,50 15 stuks.

LEKKER VOOR ERBIJ

Gebakken stukjes appel in een laagje deeg.
Rudjak - €3,50

Chillisaus €1,50 Ongeveer 100ml in een bakje.

Frisse fruitsalade (seizoen fruit).

Ketjapsaus €7,00 Ongeveer 500ml in een bakje.
Kroepoek bawang € 2,00 Ongeveer voor 3 a 4 personen.
kroepoek cassave € 2,00 Ongeveer voor 3 a 4 personen.
Kroepoek naturel € 2,00 Ongeveer voor 3 a 4 personen.

NAGERECHT

Rudjak €3,00 voldoende voor 1 persoon.

Op de Molukken wordt in de regel geen toetjes

Sambal vers gemaakt €7,00 +/- 300ml.

gegeten maar eten ze na het eten fruit.

Satesaus €7,00 Ongeveer 500ml in een bakje.

Rudjak €3,00 voldoende voor 1 persoon.

Soto sapi-ayam €5,50 minimaal te bestellen: 4personen

Tropische bowl €3,00 voldoende voor 1 persoon.

Wij stellen het op prijs als de bestelling minstens 7 dagen voorafgaand wordt doorgegeven.
Heeft u een allergie, een speciaal dieet of een vraag over een bepaald gerecht? Wij geven u graag uitleg.
Volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen en budget? Wij vinden het leuk om met u mee te denken
en samen met u tot een perfecte oplossing te komen.

