Menukaart
Soep
Soto ayam
Kruidige soep op basis van kippenbouillon

6,00/ 10,00

Vlees & Gevogelte
Daging rendang
Rundvlees gestoofd in kokos met citroengras, galangawortel en
Indonesisch laurierblad

11,00

Daging goreng belado
Pittig gebakken rundvlees

11,00

Ayam goreng
Krokant gebakken gemarineerde kipdrumstick

2,50

Ayam semur
Gemarineerde kippendijen gesmoord in een saus op basis van ketjap
en gember

10,00

Sateh ayam
Saté van malse kippendijen met pittige pindasaus

10,00

Sateh kambing
Saté van lamsvlees met ketjapsaus

11,00

Vis
Ikan pepes ritja ritja
In bananenblad gegaarde pittige makreel

11,00

Pindang kuning
Makreelfilet in een pittige, lichtzure saus met geelwortel en kenarinoten

11,00

Tumis udang peteh
Pittig gewokte garnalen met petehbonen

12,50

Cumi cumi
Inktvis gegaard in een zachte saus op basis van kokos

10,00

Vegetarisch
Sambal goreng tahu tempeh kentang

10,00

Vegetarisch gerecht met tofu, sojabonen en aardappelblokjes
Groenten
Sayur lodeh
Diverse groenten gestoofd in kokossaus

8,00

Sayur tumis
Gewokte groenten van de dag

8,00

Atjar kuning
Zoetzure knapperige groentesalade met geelwortel

8,00

Gado gado
Gestoomde groentesalade met tofu, ei en pittige pindasaus

8,00

Bijgerechten
Nasi putih
Witte rijst

4,00

Nasi kuning
Rijst gestoomd in kokos, pandanblad en geelwortel

4,50

Mie goreng
Gebakken mie met spitskool en selderij

4,50

Nasi goreng
Gebakken rijst

4,50

Lontong
Blokjes koude kleefrijst

4,00

Papeda
Authentieke sagopap

4,00

Sambal goreng kentang
In kruiden gebakken aardappelsnippers

4,00

Sambal goreng telor
Gekookt en gefrituurd ei in een pikante saus

3,00

Makanan ringan (voor 2 personen)
Assortiment van authentieke mini hapjes

4,00

Atjar Ketimun
Komkommers in het zuur

3,00

Kroepoek
Garnalen crackers

2,50

Emping
Belindjonoten crackers

2,50

Bumbu kacang
Pindasaus

2,50

Desserts
Es spekuk
Spekkoek met spekkoekijs

6,00

Pandan dessert
Mousse van pandanblad met fruit en vanille-ijs

6,00

Cendol
6,00
IJskoud drankje, gemaakt van kokosmelk, Javaanse suiker en groene pandanbladsliertjes
Dessert van de dag

6,00

Special
Makanan mantap (rijsttafel minimaal 2 personen)

29,00 p.p.

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.

