Bijgerechten (per 100 gram)

Snacks

Udang rica							€ 6,75
Gepelde garnalen in pittige saus

Loempia semarang
				€ 3,00
Loempia gevuld met jonge bamboe en kip

Rendang							€ 4,00
Langzaam gegaard pittig rundvlees

Soempia 		
					€ 2,75
6 stuks vegetarische mini loempia’s

Smoor							€ 3,50
Rundvlees gesmoord in zoete saus

Loempia ayam						€ 2,75
Loempia gevuld met kip en groenten

Tumis boontjes						€ 2,75
Gewokte boontjes

Panada							€ 2,75
Pastei gevuld met tonijn

Sayur lodeh						€ 3,00
Groenten in kokosbouillon

Bapao							€ 2,75
Gestoomd broodje gevuld met kip of rund

Orak arik							€ 2,75
Gewokte groenten

Lemper							€ 2,75
Kleefrijst gekookt in kokos gevuld met gekruide kip

Terong balado						€ 3,00
Aubergine in pittige saus

Pastei ayam						€ 2,75
Pastei gevuld met kip en groenten

Atjar djawa						€ 4,00
Tafelzuur van komkommer en rode ui

Risoles ayam						€ 2,75
Krokant gepaneerd flensje gevuld met kipragout

Sate Udang						€ 12,00
Sate van garnalen

Dadar gulung 						€ 2,75
Indonesische pannenkoek gevuld met kokos en palmsuiker

Bijgerechten (per portie)

Sponscake							€ 2,50
Pandan cake

Udang Peté						€ 8,00
Gepelde kleine garnalen met Peteh bonen		

Dadar isi							€ 8,50
Gevulde omelet met rundergehakt
Mihoen							€ 7,50
Gebakken rijstvermicelli
Nasi kuning extra						€ 6,50
Nasi djawa extra 						€ 6,50
Nasi goreng extra 					

€ 5,50

Bami goreng extra					€ 5,50
Witte rijst extra						

€ 4,00

Lontong extra						€ 4,00
Heeft u last van allergieën?
Bekijk onze allergenenkaart op:
https://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/depotpodjok

Pangsit							€ 7,00
6 stuks krokant gebakken Indonesische wontons met kip

Spekkoek							€ 2,25
In laagjes gebakken kruidige cake

Dranken

Iam Super Juice						€ 3,00
Diverse frisdranken					
€ 3,00
Teh botol							€ 2,00
Bintang							€ 3,50
Heineken							€ 2,95
Wijn							€ 3,50
Cappuccino						€ 2,75
Koffie							
€ 2,25
Koffie tubruk						
€ 2,25
Thee							€ 2,00

Dessert

Es Tjendol							€ 4,25
Es Kelapa Muda						€ 4,25
Es Tape							€ 4,25
Es Tjampur						€ 4,25
Spekkoek ijs						€ 4,50

depot podjok
INDONESISCH EETHUIS
& CATERING

Catering

Depot Podjok verzorgt ook catering op maat.
Voor een afspraak kunt u contact opnemen.

Adres

Bankastraat 97 - 2585 EJ Den Haag
070 - 3523139
info@depotpodjok.nl
www.depotpodjok.nl

Openingstijden

Maandag: gesloten
Dinsdag - Zaterdag 16.00 tot 21.00
Zondag: 16.00 tot 20.00

Rames

Specialiteiten

Vegetarische gerechten

Rames			Normaal

Speciaal

Depot Podjok

Nasi kuning		
Gele rijst

€ 14,00

€ 15,50

€ 18,50

Rawon							€ 13,50
Authentieke Oost Javaanse rundvleessoep geserveerd
met witte rijst

Lotek							€ 12,00
Diverse geblancheerde groenten, tempe en tahoe
gevijzeld met zoetzure, licht pikante pindasaus

Nasi djawa 		
Pittig gebakken rijst

€ 14,00

€ 15,50

€ 18,50

Gule kambing						€ 13,50
Lamsvlees in kokossaus geserveerd met witte rijst

Karedok							€ 12,00
Indonesische koolsalade in zoetzure pindasaus
geserveerd met witte rijst en emping

Nasi goreng		
Gebakken rijst

€ 13,00

€ 14,50

€ 17,00

Bami goreng 		
Gebakken bami

€ 13,00

€ 14,50

€ 17,00

Nasi putih			
Witte rijst

€ 12,00

€ 13,50

€ 16,00

Lontong			
Kleefrijst

€ 12,00

€ 13,50

€ 16,00

Een complete maaltijd voor 1 persoon

Tongseng							€ 13,50
Zoet kruidige stoofschotel van lamsvlees geserveerd
met witte rijst
Iga kambing bakar					€ 13,00
Geroosterde lams spareribs in ketjapsaus geserveerd
met witte rijst
Tahu telor							€ 11,50
Tahoe gebakken in ei op Javaanse wijze geserveerd
met lontong

Tahu ketoprak						€ 11,50
Lauwwarme salade op basis van tahoe, tauge en
mihoen geserveerd met lontong
Gado gado							€ 11,00
Diverse geblancheerde groenten, ei, tempe, tahoe in
pindasaus geserveerd met lontong

Soep

Kipgerechten

Soto ayam istimewa					
Authentieke indonesische kippensoep
geserveerd met witte rijst

Normaal
Smoor, boontjes, telor balado, sambal goreng kentang, atjar

Ayam bakar						€ 13,00
Geroosterde zoet pikante kip geserveerd met witte rijst

Soto betawi						€ 13,50
Authentieke indonesische soep met rundvlees

Speciaal
Smoor, boontjes, telor balado, sambal goreng kentang, atjar,
1 stokje sate ayam

Ayam setan						€ 12,00
Pikante kip geserveerd met witte rijst

Bami bakso tahu						€ 9,50
Bamisoep met rundvleesballetjes en tahoe
geserveerd met noodles

Depot Podjok			
Smoor, boontjes, telor balado, sambal goreng kentang, atjar,
1 stokje sate ayam, 1 stokje sate kambing

Sate
Sate betawi						€ 18,00
5 stokjes ossehaas sate met pindasaus, atjar, orak arik
geserveerd met nasi kuning
Sate kambing						€ 11,00
3 stokjes lamssate in ketjapsaus, atjar
geserveerd met lontong
Sate ayam madura					€ 10,00
5 stokjes kipsate volgens madurese wijze, atjar
geserveerd met lontong
Sate ayam							€ 9,00
3 stokjes kipsate met pindasaus, atjar
geserveerd met lontong
Nasi goreng of bami goreng i.p.v. witte rijst/lontong: € 2,00 extra
Nasi djawa of nasi kuning i.p.v. witte rijst/lontong: € 2,50 extra

Ayam goreng kremes					€ 11,50
Gemarineerde gbakken kip met krokante stukjes
geserveerd met witte rijst
Ayam goreng asam garam				
€ 10,00
Gemarineerde gebakken kip geserveerd met witte rijst

Visgerechten
Pepes ikan							€ 13,50
Pikante makreelfilet gestoomd in bananenblad
geserveerd met witte rijst
Pempek kapal selam					€ 13,50
Gefrituurde viskoek van kingfish en tapioca gevuld
met ei in pikante zoetzure saus geserveerd met noodles
Pempek lenjer						€ 13,50
Gefrituurde viskoekjes van kingfish en tapioca in
pikante zoetzure saus geserveerd met noodles
Batagor							€ 12,00
Gebakken bakso van vis en tahu met licht pikante pindasaus

Rijsttafel Depot Podjok voor twee personen

€ 10,00

€ 51,00

Voorgerecht:					
- Soto Ayam klein (Indonesische kippensoep)
OF
- Soempia 5 stuks (vegatarische mini loempia’s)
Keuze uit:
- Nasi putih (witte rijst) OF Nasi goreng (gebakken rijst)
OF Bami goreng (gebakken bami). Combinatie ook mogelijk
Hoofdgerecht:
- Smoor (rundvlees in zoete saus)
- Rendang (pittig rundvlees)
- Tumis boontjes (gewokte boontjes)
- Sayur lodeh (groente in kokosbouillon)
- Sate ayam (kip sate)
- Sate kambing (lams sate)
- Telor belado (ei in pittige saus)
- Sambal goreng tempe (gefermenteerde sojabonen)
- Seroendeng (strooisel van geroosterde kokos)
- Atjar (tafelzuur van komkommer en rode ui)
- Kroepoek
Nagerecht:
- Spekkoek met thee of koffie

