
 

KERST MENU 2020 
 

RIJSTTAFEL LESTARI KERST SPECIAAL 
Prijs € 65,- voor 2 personen 

 

 
 
Daging Rendang Padang 
De klassieke, authentieke rendang uit de Sumatraanse stad Padang:  
rundvlees, langzaam gegaard in een matig pikante kokossaus. 
 
Daging Blado  
Fijn gekruide rundvlees, gewokt in een pittige rode beladosaus. 
 
Kare Ajam   
Malse stukjes kipfilet in een milde saus met gember en limoengras en  
romige kokosmelk. Een rijke, authentieke smaak. 
 
Daging smoor  
Rundvlees, langzaam gegaard in een milde kecap soja saus. 
 
Saté Ajam  
Geroosterde kipfilet, met knoflook en peper. Geserveerd met onze krachtige, frisse 
Indonesische pindasaus. 
 
Saté Ajam pedas  
Geroosterd kip in stokjes, gemarineerd in een mild-pittige Balinese saus. 
 
Saté Kambing 
Goed gekruid en geroosterd geitenvlees (van de haas – dus heel mals), geserveerd  
met onze heerlijke, huisgemaakte Lestari-ketjapsaus. 

 
Sambal goreng Telur 
Gekookte eitjes, gemarineerd in een matig pikante sambalgorengsaus. 
 
Sambal Goreng Boontjes 
Sperzieboontjes, beetgaar gestoofd in een matig pikante sambalgorengsaus. 
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Sambal Goreng Tempé 
Knapperig gebakken stukjes pittige tempé.  
 
Atjar Kuning  
Een heerlijke atjar van komkommer, zilveruitjes en gewokte bloemkoolroosjes  
en wortel. Gekruid met limoengras en galangawortel. Of een frisse, klassieke atjar van 
ingelegde zoetzure komkommer en paprika. 
 
Gado-gado 
Knapperig gestoomde verse Aziatische groenten. Geserveerd met onze frisse, krachtige 
pindasaus. 
 
Serundeng 
Lichtzoete, geraspte en geroosterde kokos. 
 
Pisang Goreng 
Gebakken banaan, in een deegjasje. 
 
Rudjak buah/ verse Fruit 
Gemengde seizoen fruiten met zoete palm suiker saus 
 
Spekkoek 
 

Geserveerd met keuze van  
Nasi Goreng, Nasi Putih, Nasi kuning, Bami goreng en Nasi goreng Jawa 
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LESTARI SATE ASSORTI KERST SPECIAAL  
Prijs € 20,- voor 1 personen  

 
 

Saté Ayam 2 stokjes  
Geroosterde kipfilet, met knoflook en peper. Geserveerd met onze  
krachtige, frisse Indonesische pindasaus of ketjap saus 
 
Saté Babi Pedas 2 stokjes  
Geroosterd varkensvlees, gemarineerd in een mild-pittige Padang saus. 
 
Saté Kambing 2 stokjes  
Geroosterd geitenvlees (van de haas – dus heel mals), geserveerd met onze  
heerlijke, huisgemaakte Lestari-ketjapsaus. 
 
Saté Maranggi 2 stokjes  
Geroosterde ossenhaas, zoet gemarineerd in onze speciale,  
huisgemaakte Lestari-ketjapsaus. 
 
 
Geserveerd met nasi, bami of witte rijst en met gado gado, atjar en kroepoek.  
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RIJSTTAFEL SEA FOOD LESTARI KERST SPECIAAL 
Prijs € 70,- voor 2 personen 

 
 
 

Ikan Bakar Jimbaran Lestari  
Een klassiek gerecht uit het Indonesische vissersdorp Jimbaran Bali 
gegrilde dorado, gekruid met verfijnde kruiden.  
Geserveerd met: een frispittige saus, onze huisgemaakte sambal  
en natuurlijk de befaamde Lestari-ketjapsaus. 
  
Sambal Goreng Kemiri Udang  
Grote gepelde garnalen, perfect gegaard in een traditionele pittige sambal en  
kemiri pasta saus met peteh bonen. Kan mild tot pittig bereid worden 
 
 
Udang Bakar Lestari  
Gegrilde, ongepelde grote garnalen met knoflook, chilipeper en  
limoen. Geserveerd met: een frispittige saus, onze huisgemaakte sambal 
en natuurlijk de befaamde Lestari-ketjapsaus.  
 
 
Kare Ikan  
Zeebaars in een geurige Indonesisch kerrie saus van Aziatische kruiden en kokosmelk. 

 
 
 

Geserveerd met keuze van  
Nasi Goreng, Nasi Putih, Nasi kuning, Bami goreng en Nasi goreng Jawa 

 
 


