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  Jan van   Scorelstraat 161, 3583CN Utrecht. Besteld via Tel:  030-251 2602 of e-mail: info@inacorner.nl

            AFHAAL MENUKAART 2020 
Voorgerecht 
Mix:  Lumpia, Pangsit, Maiskoek            4,85

Lumpia 3 stuks                        4,85 
Maiskoek 3 stuks         4,85 
Pangsit goreng 3 stuks                       4,85 
Bakwan met garnalan 3 stuks        4,95 
Soto Ayam (Kruidige kippensoep met groenten, vermicelli & een gekookt ei)   5,95 

 
Vegetarisch 
Mix:  Lumpia, Maiskoek, Bakwan        4,95 

Saté tahu 3 stuks                4,85 
Soto Sayur          4,95 
Bakwan          4,95 
 

Hoofdgerechten 

Alle gerechten worden geserveerd met witte rijst, gebakken rijst of bami, atjar, sambal goreng 
kentang, groenten van de dag en sambal goreng boontjes. 

Kip 

Ayam Smoor (Gesmoorde kippendijfilet in ketjapsaus met steranijs en kaneel)   14,95 

Ayam Ricah (Kippendijfilet in mild pittige sambalsaus met sereh en djahé)   14,95 

Ayam Sambal Blado (Kippendijfilet in pittige sambalsaus met sereh met rode peper) 14,95 

Ayam Bakar (Gegrilde kippenbout gemarineerd met speciale kruiden. (Niet pittig))  14,95 

Saté Ayam (5 stokjes)         14,95 

Ayam Goreng (Gebakken Kip)        14,95 

 

Varkensvlees

Babi Sambal Blado (pittig)        15,95 

Babi Ricah (mild pittig)        15,95 

Babi Goreng          15,95 

Babi Ketjap (Varkensvlees in ketjapsaus met djahé, steranijs)     15,95 

Saté Babi (5 stokjes)         15,95 

Babi Panggang inaCorner (Varkensvlees met sumatraanse kruiden)   16,95

Rundvlees

Rendang (Zacht gegaard rundvlees in een kruidige kokossaus met djahé en daun djeroek)  16,95 

Daging Blado (Gesmoord & gekruid rundvlees in pittig rode pepersaus)    16,95 

Daging Smoer (Gesmoorde rundvlees in ketjapsaus met steranijs en kaneel)   16,95 

Lam 

Gulai Kambing (Lamsvlees in een kokossaus met djinten, kapulaga, cengkeh en kayu manis) 16,95 

Saté Kambing (Gegrild lamsvlees in licht pittige ketjapsaus (5 stokjes))    16,95
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Vis 

Ikan Sambal Blado (Gebakken kabeljauwfilet met rode pepersaus)   16,95 

Ikan Ricah (Gebakken kabeljauwfilet in pittige sambalsaus met sereh en djahé)  16,95 

Ikan Asam Manis (Gebakken vis in zoetzure saus met ananas en groente)   16,95 

 

Garnalen 

Udang Sambal Blado (Gebakken kabeljauwfilet met rode pepersaus)   16,95 
Udang Ricah (Garnalen gebakken in pittige sambalsaus, sereh en djahé)    16,95 

Udang Peteh (Garnalen gebakken met rode pepers en peteh bonen)    17,95 

Saté udang  (Gegrilde garnalen (5 stokjes))      16,95 

Udang Asam Manis (Garnalen in zoetzure saus met ananas en groenten)   16,95

Rames 

Nasi Rames           16,95 

Geserveerd met rendang, ayam smoor, sambal goreng kentang, atjar ketimun, seroendeng, sambal 
goreng telor, sambal goreng tempé, sayur lodeh, sambal goreng buncis, keuze uit witte rijst, bami of 
gebakken rijst. 

 
Rijsttafel                 24,95 p.p. 

Rendang, ayam smoer, sate ayam, udang of vis, gado-gado, buncis, groeten van de dag, acar,  tempe, 
seroendeng, sambal goreng kentang, witte rijst, gebakken rijst en bami. 

 
Mixed Grill           21,95 

Lam saté, garnalen saté, sumatraanse babi panggang, kippenbout, groenten van de dag met keuze uit 
witte rijst, gebakken rijst of bami. 

Vegetarisch 

Nasi Rames Vegetarisch         13,95 
Geserveerd met Tahu sambal blado, sambal goreng kentang, atjar ketimun, serundeng, sambal goreng telor, sambal 
goreng tempé, sayur lodeh, sambal goreng buncis met keuze uit witte rijst, gebakken rijst of bami. 

Gado-Gado (Gemengde groenten, tahu, tempé, emping en ei in pindasaus)   12,95 

Tumis Broccoli (Geroerbakte broccoli met keuze uit rijst, gebakken rijst of bami)  11,50 

Tahu Telor (Tahu met eieren met petissaus met keuze uit rijst, gebakken rijst of bami) 11,50 

Terong Smbal Blado (Sambal goreng terong (aubergine) in pittig saus)   11,50 

Bijgerechten 
Acar            2,95 
Saté saus          2,95 
Sambal goreng tempe         3,50
Sambal goreng kentang         3,50 
Sambal goreng telor 2 stuks        4,95 
Sayur lodeh          4,95 
Sambal goreng buncis         4,95 
Seroendeng          3,50 
Emping           2,95 
Kroepoek udang          2,95 
Saté kip 2 stokjes met pindasaus        4,95 
Saté Lam of Babi 2 stokjes met saus       5,95 

Witte Rijst, Gebakken Rijst, Bami of Nasi Kuning     3,95 
Dessert 

Pisang goreng           4,50 
Spekkoek           4,50 


