Almkerkplein 50, 2134 DR Hoofddorp
Tel: 023 – 5619 893 email: info@tokosil.nl www.tokosil.nl
Openingstijden: Zondag en maandag : 16:00 – 20:00
Dinsdag:
14:00 – 20:00
Woensdag t/m zaterdag: 12:00 – 20:00
Rames menu klein

€ 8,25

(Witte rijst, kleefrijst, gele rijst, nasi, bami of mihoen, 2 vlees, 2 groenten, 1 ei)

Rames menu groot

€ 9,50

(Witte rijst, kleefrijst, gele rijst, nasi, bami of mihoen, 2 vlees, 2 groenten, 1 ei)

Rames menu speciaal klein

€ 10,50

(Witte rijst, kleefrijst, gele rijst, nasi, bami, mihoen, 3 vlees, 3 groenten, 1 ei)

Rames menu speciaal groot

€ 12,00

(Witte rijst, kleefrijst, gele rijst, nasi, bami, mihoen, 3 vlees, 3 groenten, 1 ei)

Lontong of bami of nasi saté

€ 7,00

(blokjes kleefrijst of gebakken bami of nasi met 3 stokjes kipsaté)

Vegetarisch rames menu klein

€ 7,75

(Witte rijst, bami of nasi, 4 groenten, 1 ei)

Vegetarisch rames menu groot

€ 8,75

Menu Sil € 6,00
Menu Sil mini
(kindermenu) € 4,00
(Witte rijst of gele rijst of nasi of
bami of mihoen, 1 vlees, 1 groente)

Rijsttafel (vanaf 2 personen)
Sil standaard voor € 12,50 p.p.
(witte rijst of nasi of bami of mihoen , 2 vlees,
2 groenten, ei, acar en kroepoek)

Sil uitgebreid voor € 15,00 p.p.
(witte rijst of nasi of bami of mihoen, 3 vlees,
3 groenten, ei, acar en kroepoek)

(Witte rijst, bami of nasi, 4 groenten, 1 ei)

Surinaamse roti kip klein

€ 8,00

(Rotivel met kipkerrie, aardappel, kousenband , 1 ei)

Surinaamse roti kip groot
(Rotivel met kipkerrie, aardappel, kousenband , 1 ei)

€ 9,00

Tevens uw adres voor
catering service
Prijswijziging en drukfouten voorbehouden!

Vlees gerechten per 100 gr.

€ 2,40

Daging smoor (rundvlees in zoete smoorsaus met ketjap)
Daging bumbu Bali (rundvlees in pikante Bali saus)
Daging rendang (rundvlees in mild pittige kokossaus)
Daging blado (rundvlees in zoet pikante saus)
Daging asem manis (runderballetjes in mild zoet saus)

Kip gerechten per 100 gr.

€ 2,40

Ayam kare (kipfilet in kerrie saus)
Ayam ketjap (kipfilet in zoete ketjapsaus)
Ayam rujak (kipfilet in pikante citroengrassaus)
Ayam asem manis (kippenballetjes in mild zoet saus)
Ayam ritja (kipfilet in zeer pikante saus)

Vis gerechten per 100 gr.
Ikan bumbu Bali (makreel in pikante Bali saus)
Udang blado (garnalen in zoet pikante saus)

€ 2,40
€ 3,99

Groentegerechten per 100 gr.
€ 1,55
Orak arik (roergebakken spitskool met ei en paprika)
Sayur lodeh (gemengde groenten in kokosmelk)
€ 1,55
Sambal goreng boontjes (pittige sperziebonen)
€ 1,55
Oerap (gemengde groenten met kokos)
€ 1,55
Tjap tjoy (gemengde groenten)
€ 1,55
Tumis taugé (roergebakken taugé en tahoe)
€ 1,55
Acar ketimoen (komkommer in zuur)
€ 1,55
Sambal goreng tempé (gebakken tempé zoet pikant)
€ 2,50
Terong blado (gebakken aubergine in zoet pikante saus)
€ 1,95
Kousenband (roergebakken kousenband met mild knoflook en ui) € 1,55
Tempé pete (gebakken tempé, tahoe en petebonen in mild saus) € 1,95

Overige gerechten

per portie

Gado gado (verse groenten met pindasaus) € 4,75
Soto (Indonesische kippensoep)
€ 5,00
Sate ayam 3 stokjes (gegrilde kip saté)
€ 4,95
Sambal goreng telor (ei in pikante saus)
€ 1,00
Witte rijst (gekookte rijst) per 100 gr
€ 0,80
Nasi goreng (gebakken rijst)
€ 1,10
rijst) per 100 gr
Bami goreng (gebakken bami)
€ 1,10
bami) per 100 gr
Mihoen goreng (gebakken mihoen) per 100 gr € 1,10
Nasi kuning (gele rijst)
€ 1,10
rijst) per 100 gr
Lontong (blokjes kleefrijs) per stuk
€ 2,25

Indische snacks
per stuk € 1,80

Indische koekjes
per stuk € 1,80

Lemper kip
Spekkoek
Loempia kip
Spekkoek pandan
Kleine loempia kip (3 voor € 3,00)
Kue dadar
Loempia vegetarisch
Kue lapis
Pastei kip
Klepon (€ 2,00)
Pisang goreng (€
(€ 1,25 p.s.
p.s.)
Kue mangkok
Risolles kip
Roti kukus
Bapao kip of vlees
Pandan sponscake
Batjamg kip of vlees (€
(€ 2,00 p.s.)
p.s.)
Lapis Surabaya
Fricadel jagung
Diverse koude of warme
Indische kroket kip
dranken vanaf € 0,75
Martabak kip
Panada tonijn Prijswijziging en drukfouten voorbehouden!
voorbehouden!

