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DINNERSHOP
Bestel: www.papadikookt.nl
Bezorgdagen: dinsdag t/m zondag van 17.00 tot 20.30u
Betalen: via IDEAL of contant

TAPAS TASJES

DINNERSHOP MAALTIJDEN

TASJES ZIJN VANAF 2 PERSONEN TE BESTELLEN

VEGAN VOOR 2 TASJE

p.p. € 14,50

Tempeh ketjap, sambal goreng boontjes, vegan rendang, tofo
kerrie, vegan curry, witte rijst, komkommer zoet zuur, gefruite uitjes
en casave

INDO FOOD TASJE

p.p. € 16,50

Rendang, babi ketjap, vegan curry, ayam djawa, Indisch
gehaktbrood, geroosterde kip pindasaus, goreng boontjes, witte
rijst, komkommer zoet zuur en casave.

Tofu kerrie met rijst en boontjes
Vegan curry met rijst en gebakken boontjes
Tempeh ketjap met rijst en gebakken boontjes
Rendang met rijst en boontjes
Spaghetti bolognese tomaten gehaktsaus
Spaghetti carbonara

8,50
8,50
8,75
9,25
9,25
9,25

Indisch gehaktbrood

9,75

met pancetta, zwarte peper en ei (geen room)

lekker kruidig gehakt met rijst, boontjes en ketjap

STREET FOOD TAPAS TASJE p.p. € 17,50

Pollo parmigianno

10,00

Beef massaman, gamba massala, Japanse beef, geroosterde kip
pindasaus, gebakken boontjes, thai chicken curry, japanse salade,
gebakken rijst, krieltjes en casave.

Babi ketjap

10,50

MEDITERANA TAPAS TASJE p.p. € 18,50

Ayam djawa

10,75

Kip kerrie met rijst of krieltjes en salade

Beef truffeljus, Italiaanse runderstoof, pollo mediterana,
varkenshaas champignonsaus, meatloof jus, visschotel zalm en
kabeljauw, pasta a la olio, krieltjes, groenen, ciabatta aioli.

Kip pindasaus met nasi en boontjes
Pollo mediterana malse kip met saus van tomaat,

10,95
11,50

Thai chicken curry met rijst en boontjes
Meatloof

11,50
11,95

Pasta diavola

11,95

Ravioli truffel

12,00

Thai beef massaman

12,95

Italiaans stoofvlees

14,00

Nasi rames rijsttafeltje in een bakkie
Rendang Indisch rundvlees met rijst en boontjes
Varkenshaas champignonsaus

14,00
14,50
14,75

Visschotel zalm kabeljauw

15,00

ASIAN TAPAS COMPLEET

malse kip met een saus van room en parmazaanse kaas
Indisch gesmoord varkensvlees met rijst en boontjes

paprika, olijf, kriel en groenten

p.p. € 24,75

Tom yum chicken soup, wakame beef salad, massala garnaaltjes,
rendang, ayam djawa, vegan curry, beef massaman, babi ketjap,
bami goreng, witte rijst, casave chips, uitjes en zoet zure
komkommer, chocolade mousse, spekkoek

heerlijk gehaktbrood met jus, kriel en verse groenten
spaghetti met tomaat, garnaal en rode peper

SUPPLEMENT
Gefruite uitjes
Komkommer zoet zuur
Aioli
Portie zwarte olijven
Casave chips
Witte rijst
Kruiden krieltjes
Nasi goreng
Pasta a la olio
Japanse salade
Gemengde salade
Verse groenten
Ciabatta aioli

met room, champignons, verse kruidenkaas en truffel

gestoofd rundvlees met rijst en boontjes

0,85
0,95
1,50
1,50
2,95
2,75
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,95

stoofvlees op zijn Italiaans met kriel en verse groenten

met kriel en verse groenten

met verse groenten en kriel
Japanse beef Japanse beef met groenten en nasi

Beef truffeljus met kruidenkriel en verse groenten
Chicken noodles 11,95 | Beef noodles 12,95

DRANK
TOOTIE
Spekkoek
Chocolademousse slagroom

4,75
5,75

15,50
16,50

per stuk € 2,00

coca cola, coca cola zero, fanta, sprite, cassis,
fernandez cherry
DRANK

BESTELLEN
BESTELLEN&/ BEZORGEN
BEZORGEN
SOEP
Tomatensoep
Tomatensoep
Tom yum chicken soup
Tom yum chicken soup

5,75
5,75
7,25
7,25

→ Bestel op: www.papadikookt.nl
→ Bezorgen vanaf € 15,00, bezorgkosten € 1,50
→ Bezorgtijd tussen 30 en 60 minuten.
→ Tel. 06-46246885

