
ZOETE HAPJES? WIJ
MAKEN HET 

 
MOLUKSBUFFET

BEDUM

TRADITIONELE
GERECHTEN UIT
DE OOSTERSE
KEUKEN IN BEDUM

ZOETIGHEDEN
APPEL GORENG 
BOLU KUKUS
KENTAN UNTI
KLEPON
KRA KOEKJES
KUE BOONTJES
KUE DADAR
KUE ENVELOP
KUE LAPIS
KUE LAPIS SURABAYA
KUE MANGKOK
KUE PUTU AYU
KUPING GAJAH
PISANG GORENG
ROLCAKE
SPEKKOEK
SPEKKOEK CAKE
SPEKKOEK CUPCAKE
SPONCECAKE
WADJI
WINGKO BABAT

€0.50 P.ST
€1.00 P.ST
€1.25 P.ST

€3.50
€8.75

€12,50
€1,25 P.ST
€1,00 P.ST

€30,00
€22,50

€1,00 P.ST 
€0,75 P.ST

€12,50
€1,50 P.ST

€12,50
€15,00
€10,00

€1,25 P.ST
€12,50
€8,50

€15,00

(Stukjes appel met een laagje deeg)

(Gestoomde cake met een licht zoete smaak)

( Pandanrijst, kokos met Javaanse suiker)
 (Deeg, kokos en bruine Javaanse suiker. 10 stuks) 

(Zoet gepofte rijstblokjes 1 pond)

(Koekjes vorm van een boontje 1 pond)
(Flensjes pandan met kokos en javaanse suiker)

(Gestoomde koek met gekleurde laagjes kokossmaak)

(Gestoomde kokos cupcakes)

(Lekkere zoete driehoekcakejes)

(Koekjes in de vorm van olifantsoren 1 pond)

(Bakbanaan met een laagje deeg)
 

(Vanille of chocolade mascarponecrème en aardbeien)
 

(Zoete koek in laagjes. Verkrijgbaar in 5 smaken)
 (Zoete cake original smaak)

(Cake  botercrème toefje)

(Ronde luchtige cake. Verkrijgbaar in 3 smaken)

(Koek van pandanrijst, kokosmelk en Javaanse suiker)
 (Kokoskoek)

(Laagjes cake met aardbeienjam) 

(Zoete driehoekcakejes)
 

(Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden)
Wij stellen het op prijs als de bestelling minstens 

7 dagen voorafgaand wordt doorgegeven.
 

Minimale afname: 10 Stuks

http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/KuelapisSurabaya
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Kuemangkok
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Kueputuayu
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Pisanggoreng
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/rolcake
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/cakespekkoek
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/spekkoekcupcake
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/sponcecakepandan
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Wingkobabatkokoskoek


HARTIGE HAPJES?
WIJ MAKEN HET 

 
MOLUKSBUFFET

BEDUM

TRADITIONELE
GERECHTEN UIT
DE OOSTERSE
KEUKEN IN BEDUM

HARTIGHEDEN
BAKWAN 
BAPAO
BORREL PANADA
BORREL PASTEITJE
FRIKADEL
GARNAAL STAARTJES
KETJAP BALLETJES
LEMPER
LOEMPIA
MINI SATÉ SPIESJES
NAMU NAMU
PANADA
PANGSIT KIP
REMPAH BALLETJES
RISOLLES
SATÉ BALLETJES
TERIYAKI BALLETJES

€0.70 P.ST
€1.50 P.ST
€0.85 P.ST
€0.85 P.ST
€0.75 P.ST

€3,95
€4,50

€1,50 P.ST
€1,50 P.ST

€3,95
€1,50 P.ST 
€1,50 P.ST

€3,75
€4,50

€1,50 P.ST
€4,50
€4,50

 

(Gekruide groente snack met garnalen.

(Gestoomd broodje met kip of gehaktvulling)

(Borrel deeghapje gevuld met tonijn)

(Deeghapje groeten en rundergehakt)

 
(Gekruide aardappel vlees balletjes)

 

(kruidig en zoet hapje. 12 stuks)
 
 

(Rundergehakt, groente in een zelfgemaakte flensje)

(Deeghapje met groenten en rundergehakt)

(Deeghapje gevuld met tonijn)
 (Kiphapje. 10 stuks)

 (Kruidig hapje met kokos. 12 stuks)
 

(Platte loempia met een rijkelijke vulling)

 (Kruidig hapje met saté. 12 stuks)

(Kruidig hapje teriyaki saus. 12 stuks)

(Gebakken. Kip of varkenssaté  10 stuks)

(Pandanrijst rol gevuld met gekruid gehakt)
 

(Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden)
Wij stellen het op prijs als de bestelling minstens 

7 dagen voorafgaand wordt doorgegeven.
 

HEERLIJKE SAUZEN
SAMBAL | SATÉSAUS | KETJAPSAUS | CHILISAUS | TERIYAKI 
 €7,50        €7,00               €7,00                    €7,00              €7,00

Minimale afname: 10 Stuks

(10 stuks)

http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Borrelpanada?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Borrelpasteitje?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Frikadel?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/garnaalstaartjes?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/zoete-gehaktballetjes?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Lemper?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/KuelapisSurabaya
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Kuemangkok
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Kueputuayu
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Pangsitkip?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Pisanggoreng
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/rolcake
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/sategehaktballetjes?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/cakespekkoek
https://www.projectgezond.nl/sauzen/
https://www.projectgezond.nl/sauzen/


VAN GENERATIE OP
GENERATIE PASSIE

VOOR HET KOKEN
 

MOLUKSBUFFET
BEDUM

TRADITIONELE
GERECHTEN UIT
DE OOSTERSE
KEUKEN IN BEDUM

 

Moluks Indonesisch eten in Bedum
'Lekker eten en gastvrijheid, dat vinden wij belangrijk! Als wij voor u koken, dan eet u echte
Moluks Indonesische maaltijden.'

Sunseeahray Tehupuring is de derde generatie uit een Molukse familie. Haar oma, helaas
inmiddels overleden, kookte met veel passie en maakte op traditionele wijze Moluks &
Indonesische gerechten klaar. Sunseeahray hielp haar van jongs af aan mee in de keuken. De
passie voor koken zit in haar bloed. De heerlijke Moluks en Indonesische gerechten schreef
oma in haar kookschrift, dat een echt naslagwerk is geworden.

De toevoegingen maken de gerechten anders
Sunseeahray: 'Voor mij lijken Molukse en Indonesische gerechten op elkaar, alleen de smaak is
anders door de toevoeging van extra ingrediënten. De zintuigen 'ruiken' en 'proeven' zijn
belangrijk bij eten. De standaard gerechten zijn vaak aangepast aan de lokale smaak. Als ik uit
eten ga, wil ik iets anders eten. Mijn oma vertelde het nooit als iemand vroeg welke extra
toevoegingen in haar gerechten zaten. Als kleinkind van oma ben ik heel blij dat ik het
kookschrift heb mogen ontvangen.'

Passie voor Moluks Indonesisch koken
Met veel passie en plezier in koken, is Sunseeahray in 2017 met haar partner Frank Dalebout -
beiden ook nog werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg - haar bedrijf Moluksbuffet in
Bedum begonnen. 'We zijn goed op elkaar ingespeeld.'

Moluksbuffet is een klein familiebedrijf dat de traditionele Moluks Indonesische keuken graag
in ere wil houden. Iedereen in het bedrijf heeft zijn eigen rol en draagt zijn of haar steentje bij
om bijzondere gerechten te realiseren en om aan speciale vragen te voldoen.

Eten is belangrijk in de Molukse en Indonesische cultuur
Bij Moluksbuffet koken we altijd voor een persoon extra, zodat er voldoende eten is voor
iedereen. Eten en drinken zijn in de Molukse en Indonesische cultuur een belangrijk onderdeel
van het sociale leven. Het is echt een aanrader om een keer Moluks Indonesisch te eten.
Sunseeahray wil graag de cultuur delen met anderen met smakelijke versnaperingen en
heerlijke buffetten: 'Ik kook verrassend en lekker. Het is iedere keer een groot feest. Geen
uitdaging is mij groot.'

http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen


OOSTERS BUFFET?
WIJ MAKEN HET 

 
MOLUKSBUFFET

BEDUM

TRADITIONELE
GERECHTEN UIT
DE OOSTERSE
KEUKEN IN BEDUM

BUFFETTEN
SATE MET LONTONG OF STOKBROOD 
TJOLO TJOLO
BAMI GORENG
NASI GORENG
WITTE RIJST
SATÉ BUFFET

PANJANG

NASI KOENING

MAKANPATITA

MAKANGEMUS

MALAYO

BUGALA

SALMON

MATAHARI

VEGETARISCH

SOTO AJAM

SATÉPOT 

€8,50 P.P
€10.00 P.P
€14.50 P.P
€14.50 P.P
€19.50 P.P
€19,00 P.P

€20,00 P.P

€20,00 P.P

€18,50 P.P

€18,50 P.P

€16,50 P.P 

€16,00 P.P

€20,00 P.P

€18,50 P.P

€25,00 P.P

€6,00 P.P

€85,00 P.ST

 
 
 

(Kies uw 2 heerlijke erbij gerechten)

(Kies uw 2 heerlijke erbij gerechten)

 
(Kies uw 4 heerlijke erbij gerechten)

 

 
 

(Nasi putih, Sayur tjampoer,Rendang Frikadel)

(Nasi kuning, Sayur buncis, Ajam semoor, Tempe)

(Nasi Goreng, Sambal Goreng Tempeh, Ayam pedis, Komkommer)

 
(Bami goreng, babi ketjap, telor Bali en rudjak)

 

(Kies uw 4 heerlijke erbij gerechten)
 

(Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden)
Wij stellen het op prijs als de bestelling minstens 

10 dagen voorafgaand wordt doorgegeven.
 

Minimale afname: 20 personen

(Kies uw 2 heerlijke erbij gerechten)
 

(Nasi kuning,putih,ajam smoor,saté ajam,rendang, 
sayur tumis boontjes)

 

(Witte rijst, Sayur campur, Sambal Goreng Tempeh, zalm)

 
(Bami goreng, babi ketjap, telor Bali en rudjak)

 

(Bouillon, Tauge, aardappel partjes, kip of rundvlees,
 ei, laksa, peterselie, gebakken ui)

 (50 - 100 - 150 stokjes met saus, stokbrood gebakken ui 
servies en bestek )

 

(Diverse gerechten o.a Nasi Putih, Sambal goreng telor,
Sambal goreng boontjes, Sayur lodèh )

 

(Nasi putih, gebakken makreel, zoetzure guvuldedressing )
 

http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
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http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Frikadel?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/garnaalstaartjes?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/zoete-gehaktballetjes?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Hartigeversnaperingen/Lemper?sort=pd.name&order=ASC
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/KuelapisSurabaya
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Kuemangkok
http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/Kueputuayu
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http://www.moluksbuffet.nl/Versnaperingen/Zoeteversnaperingen/rolcake


OOSTERS BUFFET?
WIJ MAKEN HET 

 
MOLUKSBUFFET

BEDUM

TRADITIONELE
GERECHTEN UIT
DE OOSTERSE
KEUKEN IN BEDUM

ERBIJGERECHTEN
 

(Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden)
Wij stellen het op prijs als de bestelling minstens 

10 dagen voorafgaand wordt doorgegeven.
 

ZORGELOOS GENIETEN
AL ONZE BUFFETTEN ZIJN INCLUSIEF BORDEN, BESTEK,
WARMHOUDSCHALEN. NA AFLOOP DOEN WIJ DE AFWAS! 
 

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, 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 makreel uit de oven)
Ikan bumbu bali
Udang pedis (garnalen in pittige saus)

Vleesgerechten:
Daging Daging Pedis (pittig gestoofd vlees)
Daging Semoor (gesmoord vlees)
Rendang (gestoofd gekruid rundvlees)
Sambal Goreng Basah (pittig gestoofd rundvlees)
Sate Babi (stokjes varkenssaté)
Soto Sapi (Maaltijdsoep)
Ribbetjes (Molukse sparibs klein zoet)
Asem pedis (ribbetjes pittig zoet zuur)

kip- en eigerechten:  
Ayam Kare (kerrie kip)
Ayam Rica-Rica (kip in pittige saus)
Ayam Semur (gestoofde kip)
Ayam pedis (kip met licht pittige saus) 
Telur Bumbu Bali (eieren op zijn Balinees)
Telur semoor (ei en zoete saus) 
Sate Ayam (stokjes kipsaté)
Soto Ayam (Maaltijdsoep)

Vegetarische gerechten:
Tahu-tempé (gebakken tahu en tempé 
ketjapsaus petébonen)
Sambal goreng tempé 
(gebakken tempé, scherp gekruid)

Nagerecht: (€3,50 p.p extra)
Rudjak (Frisse fruitsalade (seizoensfruit 
met een licht pittige saus)
Tropische bowl (verschillende 
tropische vruchten) 

http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen
http://www.moluksbuffet.nl/Hartigeversnaperingen

