
MENU
HOOFDGERECHTEN



SELAMAT DATANG!

Indonesië staat bekend als een land dat rijk is aan specerijen en wordt 
vaak de “moeder van specerijen” genoemd. Veel Indonesische gerechten 
hebben een kenmerkend aroma en bevatten vaak een rijke smaak van 
kruiden.

De Indonesische keuken is divers.  Indonesië telt 18.000 eilanden waarvan 
ongeveer 6000 bewoond zijn met meer dan 300 etnische groepen. Door de 
invloed van deze verschillende groepen kent de Indonesische keuken een 
rijkdom aan smaak. 

Met Indonesisch bloed in onze familie willen we deze diversiteit en 
rijkdom van de Indonesische cultuur behouden en weerspiegelen in de 
vorm van gerechten voor onze klanten.

We streven er naar om met een frisse verpakking het gevoel van diversiteit 
in het Indonesisch eten te brengen. Met onze gerechten hopen we de 
culinaire beleving in het nieuwe tijdperk te behouden en hopen we te 
kunnen nemen aan de “Indonesia Spice Up the World”.

LESTARI betekent “duurzaamheid” in het Indonesisch    

SELAMAT  MAKAN! 

            
 www.lestari-restaurant.nl

            
lestari indonesisch restaurant

             
@lestari_restaurant



MENU
RIJSTTAFEL

MENU
VIS & VLEES

VANAF 2 PERSONEN
Genieten van alle onderstaande Indonesische gerechten. 
Geserveerd met per persoon een keuze uit:

nasi putih (witte rijst) OF nasi goreng (gebakken rijst)

Voor 3 euro extra kun je de rijst vervangen door:
- bami goreng (gebakken bami)
- nasi kuning (gele rijst)
- nasi goreng jawa (pittige gebakken rijst)
- lontong (gekookte rijst in blokjes)

HOOFDGERECHTEN

De klassieke, uitgebreide 
combinatie van Indonesische 
gerechten zoals:

Daging Rendang
Daging Semur
Sambal goreng daging
Sambel goreng telor
Saté Ayam
Saté Kambing
Kari Ikan
Udang Balado
Serundeng
Sambel Goreng Tempe
Acar ketimun
Gado-gado
Sayur Lodeh
Pisang Goreng

RIJSTTAFEL - IBU 
 

Een samenstelling van feestelijke 
gerechten bedacht door de moeder 

om uw dag te verwennen

RIJSTTAFEL - ANAK 

Een creatieve combinatie van 
exotische gerechten gemaakt door 

haar zoon om uw dag te kleuren

33 PER PERSOON

HOOFDGERECHTEN

De klassieke, uitgebreide 
combinatie van Indonesische 
gerechten zoals:

Daging Rendang
Daging Semur
Sambel goreng telor
Saté Ayam
Saté Kambing
Serundeng
Sambel Goreng Tempe
Acar ketimun
Gado-gado
Sayur Lodeh
Pisang Goreng

28 PER PERSOON

Voor vegetariërs worden alle vleesgerechten vervangen 
door de groentegerechten van de dag en soja

VIS GERECHTEN VLEES EN KIP GERECHTEN

Ikan Colo    17
Doradefilet | rode peper | limoen | 
tomaat met verse ketjapsaus (Maluku)

Ikan Pesmol    17
Doradefilet | groene en rode peper | 
tomaat met kemiri-noten saus 
(West Java)

Ikan Goreng Ala Bali  17
Doradefilet | rode peper | groene peper | 
met sambal matah (Bali)

Udang Kecap    17
Gepelde garnalen |  lente uitjes | uien | 
met huisgemaakte ketjapsaus 

Udang Pandan   17
Gebakken gepelde garnalen | pandan 
blad | kokosmelk met kemiri-noten saus 
(Sulawesi)

Udang Peteh    17
Gebakken gepelde garnalen | Peteh 
bonen | met sambal saus (Jakarta)

Daging Rawon             17       
Rundvlees | gepocheerd ei | kluwek 
(zwarte noten) | taugé (Surabaya)

Daging Rendang            17
Rundvlees | kokosmelk | Rode peper 
(Sumatra)

Daging Belado            17
Mals rundvlees | pittige rode 
beladosaus  (Sumatra)

Ayam Kecap Madu            17
Maiskip | honing | pandan blad met 
kruidige ketjap saus 
(Midden Java)

Ayam Woku             17
Maiskip | kemangi blad | pandan  met 
woku saus (Sulawesi)

Ayam Pedas             17 
Maiskip | rode peper | bosui met 
sambal saus (Sulawesi)

GESERVEERD PER PERSOON MET KEUZE UIT:
Genieten van alle onderstaande Indonesische gerechten. 
Geserveerd met per persoon een keuze uit:

nasi putih (witte rijst) OF nasi goreng (gebakken rijst)

Voor 3 euro extra kun je de rijst vervangen door:
- bami goreng (gebakken bami)
- nasi kuning (gele rijst)
- nasi goreng jawa (pittige gebakken rijst)
- lontong (gekookte rijst in blokjes)



MENU
SPECIALITEITEN
& BIJGERECHTEN

MENU
GROEP
ARRANGEMENTEN

SPECIALITEITEN VAN IBU BIJGERECHTEN

Ikan Bakar Jimbaran           24 
Gegrilde hele dorade, gekruid met 
verfijnde kruiden | frispittige sambal | 
ketjapsaus | atjar (Bali)     

Gulai Kambing             20
Lamsvlees | kerrie | steranijs | kaneel | 
kokosmelk (Sumatra)     

Ayam Panggang Lestari                18
Geroosterde malse halve kip |
huisgemaakte ketjapsaus (Java)

Nasi kuning                  5    
Gele rijst

Bami Goreng                5
Gebakken noedels

Urapan               5
Gestoomde groenten | gekruide 
geraspte kokos

Sambal Goreng Tempe 
Tahu Kecap               5
Kruidige zachte gebakken tempe

Sambal Goreng Tempe  
Kering                 5
Soja tempe | sambal | pittig | zoet

Tahu Telor             12
Omelet | gebakken tahoe | taugé |
lente-uitjes | ketjapsaus (Oost-Java)

Tumisan Sayur            12
Verse groenten | gebakken tahoe | huis-
gemaakte ketjapsaus

Gado-gado             12
Knapperig gestoomde verse groenten | 
gebakken tahu-tempe | gepocheerd ei | 
pindasaus

ARRANGEMENT 1 ARRANGEMENT 2

Gang 1 :  Streetfood assortIment
Gang 2 :  Kleine Soto Ayam
Gang 3 :  Rijsttaffel Anak
Gang 4 :  Lestari Grand Dessert

Gang 1 :   Streetfood assortIment
Gang 2 :   Rijsttafel Ibu
Gang 3 :   Lestari Grand Dessert

48 PER PERSOON 48 PER PERSOON

SPECIAAL AFHALEN

Rijsttafel Anak / Vegetarisch      27

Rames speciaal  / Vegetarisch   18

Sate Ayam / Babi / Udang        8

Sate Kambing / Maranggi           9.5

Gado-gado              10

NEEM CONTACT MET ONS OP M.B.T. DE
MOGELIJKHEDEN VOOR:

- Groepsreservering
- Catering
- Cadeaubon
- Private dining
- Open vacatures



 www.lestari-restaurant.nl


