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Selamat Makan!



voorgerechten

soto ayam € 6,00
kruidige soep op basis van kippenbouillon 

loempia (2 stuks) € 4,00
loempia gevuld met taugé, spitskool en kip

namu namu  €  4,00
pasteitje met wortel, aardappel en selderij

lemper ayam  €  4,00
kleefrijstrolletje gevuld met kip

risolles €  4,00
gepaneerde pannenkoek met gehakt en wortel

tahu isi  €  4,00
gefrituurde tofu met een vulling van tauge en wortel

makanan ringan €  14,00
plankje met diverse hapjes om te delen 

saté van de grill

sateh maranggi (4 stokjes)  €   15,00
geroosterde saté van pittige  
diamanthaas met ketjapsaus

sateh ayam (4 stokjes) €   15,00
geroosterde saté van malse kippendijen 
 met pittige pindasaus

sateh kambing (4 stokjes) € 15,00
geroosterde saté van lamsvlees  
met pittige ketjapsaus

sateh undang bakar (4 stokjes) €   15,00
saté van geroosterde garnalen  
met sambal-ketjapsaus

mencoba sateh (8 stokjes) €   25,00
proeverij van satér

vlees & Gevogelte 

daging rendang € 15,00
rundvlees gestoofd in kokos met citroengras, 
galangawortel en Indonesisch laurierblad

ayam goreng € 8,50
krokant gebakken gemarineerde kippenpootjes

ayam semur € 15,00
gemarineerde kippendijen gesmoord in een 
saus op basis van ketjap en gember

vis 
 
ikan pepes ritja ritja € 15,00
in bananenblad gegaarde pittige makreel

ikan colo colo € 15,00
gegrilde dorade met een fris pittige ketjapsalsa

tumis udang peteh € 15,00
pittig gewokte garnalen met petehbonen

cumi cumi € 12,50
inktvis gegaard in een zachte saus op 
basis van kokos

groenten

tumis buncis tempeh kecap € 8,00
gewokte sperzieboontjes met tempeh en ketjap

sayur lodeh € 8,00
diverse groenten gestoofd in kokossaus

sayur tumis € 8,00
gewokte groenten van de dag

atjar kuning € 8,00
zoetzure knapperige groentesalade met  
geelwortel

gado gado € 8,00
gestoomde groentesalade met tofu,  
ei en pittige pindasaus

atjar ketimun € 5,00
komkommers in het zuur 

sambal goreng tahu tempeh kentang € 10,00
vegetarisch gerecht met tofu, sojabonen paté, 
aardappelblokjes

bijgerechten

nasi putih € 4,00
gestoomde pandanrijst

nasi kuning € 4,50
pandanrijst gestoomd in kokos met 
pandanblad en geelwortel

mie goreng € 4,50
gebakken mie met spitskool en selderij

nasi goreng € 4,50
gebakken rijst

lontong € 4,00
blokjes koude kleefrijst

papeda € 4,00
authentieke sagopap

sambal goreng kentang € 4,00
in kruiden gebakken aardappelsnippers

sambal goreng telor € 3,00
gekookt en gefrituurd ei in een pikante saus

kroepoek € 2,50 
garnalen crackers (ook te bestellen op  
basis van tapiocameel en knoflook)

emping € 2,50 
belindjonoten crackers

bumbu kacang € 2,50
pindasaus

desserts

es spekuk € 6,00 
spekkoekijs met spekkoek

pisang goreng dessert € 6,00 
gebakken banaan met vanille-ijs

cendol € 6,00 
ijskoud drankje, gemaakt van kokosmelk, 
palmsuiker, pandanbladsliertjes

rudjak Ambon € 6,00 
ijskoud vers fruit met een licht pittige dressing  
op basis van palmsuiker, pinda’s en Spaanse peper

specials
 
bij CUCU eten is een belevenis. dompel u onder in onze 
Molukse gastvrijheid, zoals vroeger bij oma thuis en laat u 
verrassen door een assortiment van onze gerechten.

makanan mantap                                 p.p € 29,00
rijsttafel (minimaal 2 personen)

makanan maluku                                 p.p € 25,00
echt Moluks eten? dan serveren wij voor u Pindang kuning
(mootjes makreel in een pittige, lichtzure saus), geserveerd 
met papeda en witte rijst met heerlijke groenten.


