
Servies arrangement: borden, bestek en servetten
€1.25 p.p

 
Buffettafel  (4 tafels totaal)

€10.00 per tafel (huur) 
 

Personeel achter het buffet
€25.00 per uur per persoon 

Incl .  decoratie batik 
 

Decoratie batik :  €25.00 
 

Bezorgkosten: >5 km gratis,  <5 km in overleg

Heb je een speciale gelegenheid of wil  je gewoon een etentje organiseren voor uw
gasten of uw collega's?

Bij  Bumbu Jawa kun je terecht voor een geheel verzorgde catering!
 

LEVERING
De door jouw samengestelde arrangement wordt

 warm in thermoboxen en tafelklaar geleverd. 
 

Neem voor het gemak ook onze servies arrangement. 
U kri jgt borden, bestek en servetten, die u na afloop weer in de bak kan zetten. 

Geen plastic servies en geen afwas.

BUMBU JAWA OP UW EVENEMENT 
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EXTRA OPTIES



 Al le arrangementen kunnen geheel naar wens ingedeeld worden. 
Mocht uw wensen er niet tussen zitten? Aarzel niet en neem contact met ons op. 

 
In plaats van witte ri jst met gebakken ri jst ,  gebakken bami,  gele r i jst of lontong

rekenen wij  een toeslag van 1.00 euro (tenzi j  anders aangegeven).  
In plaats van vlees,  vis of garnalen is bespreekbaar.

 
 
 

ARRANGEMENTEN
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Saté arrangement 
€ 21.50 p.p

 
Lontong

3 stokjes saté ayam 
3 stokjes saté kambing 

3 stokjes saté udang
Sayur lodeh
Gado- gado

Tahu tja
Acar ketimun
Krupuk udang

 
 
 

Tumpeng arrangement 
€ 20.00 p.p

 
Nasi kuning

Daging rendang
Daging blado 
Ayam goreng 

Tempeh kering 
Urap-urap 

Perkedel
Telor kuning

Krupuk udang
 
 
 
 

Bumbu Jawa arrangement
€ 18.00 p.p

 
Nasi putih

2 vleesgerechten
2 vegetarische gerechten
2 stokjes sate ayam p.p 

Sambal goreng telor
Acar ketimun 

Serundeng 
Krupuk udang

 
 
 
 

Klein arrangement
€ 15.00 p.p

 
Nasi putih

2 vleesgerechten
2 vegetarische gerechten

Sambal goreng telor
Serundeng 

Krupuk udang

Mini arrangement
€ 11.50 p.p

 
Nasi putih

1 vleesgerecht
2 vegetarische gerechent

Krupuk udang
 

Dranken / Nagerecht 
 

Frisdranken v.a €2,50 p.p 
 

Tjendol of andere
Indonesische dranken v.a.

€3,50 
 
 



Vleesgerechten: 
1.  Ayam cashew
    Zoete kip met cashewnoten
2. Ayam ketjap
    Zoete kip in ketjap saus 
3. Ayam pedas
    Pitt ige kip
4 .  Daging blado
    Pitt ige rundvlees met petehbonen
5 .  Daging bal i
    Pitt ige rundvlees
6 .  Daging rendang 
    L icht pitt ige rundvlees gesmoord in kokos
7 .  Daging semur
    Zoete rundvlees gesmoord in ketjap

8. Saté ayam  
    Gegri lde kipsaté met pindasaus
9. Saté kambing  +1.50
    Gegri lde geitensaté met ketjap saus
10. Saté udang 
      Gegri lde garnalen saté + 2.50 

Andere vleesgerechten in overleg
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Vegetarische gerechten: 
1. Sayur lodeh 
    Gekookte groenten in kokossaus
2 .  Sambal goreng buncis
    Pitt ige boontjes
3 .  Tahu Tja
    Gekookte taugé met tofu
4 .  Orak - arik
    Gemengde groenten met ei  (kan zonder ei      )
5. Terong blado 
    Pitt ige gebakken aubergine
6.  Tahu bal i  
    Gebakken pitt ige tofu
7. Tempé kering 
    Pitt ige krokante tempé
8. Tempé basah
    Gebakken tempé in ketjap saus
9. Tahu tempé taocho  
    Pitt ige gebakken tahu en tempé in taoco saus
10. Gado-gado 
      Gekookte groenten met pindasaus
11. Urap -  urap
      Gekookte groenten met geraspte kokos
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