RIJSTTAFELS & SATÉS - TO GO & DELIVERY
Restaurant Longpura is een authentiek Indonesisch
restaurant. Al onze gerechten, marinades, sausen &
soepen zijn vers en huisgemaakt. U proeft het zeker.
= vegetarisch

WWW.RESTAURANT-LONGPURA.COM
BORRELBOX

Lekkere Indonesische snacks, voor de feestdagen bijvoorbeeld
Box met 24 Indonesische snacks € 21,50
Mini Loempia’s, kip sateetjes & gehaktballetjes met pinda saus, Pangsit
Goreng (gevulde gefrituurde snack), Martabak (snack met rundergehakt),
Dumplings, Gestoomde en gevulde Tofu.

RIJSTTAFELS
Nasi Rames € 19,Mini rijsttafel voor 1 persoon met 4 gerechtjes (kip, pittige rund, kipsaté,
warme gemengde groenten) en witte rijst
Rijsttafel met 8 gerechten voor 2 personen € 42,50
Pittig rundvlees, zoet rundvlees, mild lamsvlees,
mild kip gerecht, kipsaté, ei, warme groenten,
gado gado en 2 bijgerechtjes en gestoomde witte rijst.
Vegetarische rijsttafel met 8 gerechten voor 2 personen € 40
Tofu-gerecht, ei in pittige saus, gemengde vers gewokte
groenten, Gado Gado met pindasaus, aubergine gerecht, saté van tofu
balletjes, Tahu Tek Tek, tahu en taugé in licht pikante ketjap saus, 2
bijgerechtjes en gestoomde witte rijst.
Rijsttafel vegetarisch
& normaal voor 2 personen € 41.5
Pittig rundvlees, ei in pittige saus, kipsaté, saté van tofu balletjes, mild
lamsvlees, gemengde vers gewokte groenten, mild kip gerecht, aubergine
gerecht, gado gado met pindasaus , 2 bijgerechtjes en gestoomde witte
rijst.
Nasi Goreng i.p.v. witte rijst bij een rijsttafel

€ 5

3 STOKJES SATÉ’S
Saté Kambing met zoet pittige saus € 11
heerlijk malse, licht-pittige, saté van geit
Saté Udang € 10
pittige saté van geroosterde grote garnalen
Saté Tofu met pindasaus € 7.5
saté van tofu balletjes
Saté Ayam – Kipsaté € 8
Kipsaté met pindasaus

Indonesisch restaurant Longpura
Rozengracht 46-48
1016 ND Amsterdam
Minimale ordergrootte voor bezorgen € 17,50
Bezorgkosten € 1,5 (vanaf € 22,50 gratis)

HORECA WEER OPEN ?

AFHALEN & BEZORGEN TUSSEN 16:30 EN 22:00
VOORGERECHTEN / SNACK’S

HOPELIJK KUNNEN WIJ U SNEL WEER VERWELKOMEN

Pangsit goreng € 7
5 Gefrituurde snack’s met kip-gehakt en zoetzure saus
Loempia met zoetzure saus € 6.5
2 Kleine Indonesische loempia’s
Vegetarische loempia € 6.5
2 Vegetarische loempia’s
Kippensoep - Soto Ayam € 6
Javaanse kippensoep, elke dag vers gemaakt
Groentesoep - Sop Tahu € 6,5
Vegetarische groentesoep in kokosmelk & tofu

Wij hopen u natuurlijk snel weer te kunnen verwelkomen in ons restaurant.
Wij bieden u authentieke gerechten en beroemde rijsttafels uit Indonesië die
geserveerd worden door een gastvrije bediening in klederdracht.
Tot die tijd kan u thuis van onze gerechten blijven genieten, wij bezorgen
aan huis of u kunt bij ons afhalen op de Rozengracht 46-48.
Hopelijk snel tot ziens!
Team Longpura.

HOOFDGERECHTEN
met witte rijst & gemengde groenten. Nasi Goreng € 3 extra.
Gado Gado € 15
Koude groenten met Gado Gado saus & een portie Emping met pinda-saus
Ayam Betawi / Kip gerecht € 17.5
Krokant gebakken kipfilet in zoet-pittige sojasaus.
Tumis Sayur € 15.5
Knapperige vers gesauteerde groenten
Rendang Padang € 17,5
Pittig gesudderd rundvlees gerecht
Terik Daging € 17.5
Lichtzoet gestoofd rundvlees
Gule Kambing € 17.5
Mild lamsvlees gerecht
Sambal Goreng Udang Peteh € 21,5
Grote garnalen in pittige cocos saus
Pepesan Jamur € 17
Pakketje van in bananenblad gestoomde
paddenstoelen, tofu & gemengde groenten

BIJGERECHTEN
Nasi Goreng i.p.v. witte rijst € 3
Witte rijst voor 1persoon € 5
Nasi Goreng voor 1 persoon € 7
Portie kroepoek met pindasaus € 5

Tel 020-6238950

