Flores staat voor gezelligheid, een mooie omgeving
en het veelzijdige smakenpalet van de Indonesische
keuken, versterkt met onze eigen touch.
De Indonesische keuken valt niet weg te denken uit de
Hollandse cultuur.
Met het serveren van een grote variëteit aan milde tot
scherp gekruide Indonesische gerechten wordt een
Hollandse traditie, die haar oorsprong vindt in het
koloniale tijdperk, voortgezet.

CATERING EN FEESTJES

Voor liefhebbers van Indonesisch eten !!
Wij verzorgen ook catering op locatie.
Heb jij een bedrijfsevenement, partij
of een bijeenkomst?
Verras je gasten met onze catering,
waarvan al je gasten kunnen genieten.
Daarnaast is ons restaurant af te huren voor
feestjes met een heerlijk lunch of diner.
E-mail voor meer informatie naar
info@floresrestaurant.nl
Of bel 0294 231556

www.floresrestaurant.nl
Ps: prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

VAN 17.00 - 21.00 UUR

DINERKAART
VOORGERECHTEN
SOTO AJAM
8.5
Javaanse kippensoep geserveerd
met tauge´, stukjes kip, lente-ui,
selderijblad en ei.

9.5
LAKSA SOEP
Kruidige kokosmelksoep geserveerd met gamba’s en taugé.

8.5
TOMATENSOEP
Tomaten crème soep met
basilicum

8.5
MARTABAK
Krokante deeg-envelop gevuld
met rundergehakt, ei, lente ui en
kerrie masala.

8.5
PANGSIT GORENG
Krokant gebakken flensjes, gevuld
met kip en garnalenmousse met
een sesamsaus.

8.5
LEMPER KIP
Rolletjes kleefrijst met kippenvlees in bananenbladeren.

10.5
SATEH AJAM
Drie stokjes gegrilde kip met een
pittige pindasaus.

10.5
SATEH BABI
Drie stokjes gegrild varkensvlees
met een ketjapsaus.

8.5
LOEMPIA
Loempia van witte kool, wortel en
tahoe met pindasaus.

SATEH KAMBING 13.5
Drie stokjes gegrild geitenvlees
met een pittige sojasaus.

12.5
COMPOSITIE
3 Verschillende hapjes; Martabak,
Pangsit Goreng, Sateh Kambing.

8.5
LOEMPIA MET KIP
Loempia van witte kool, wortel en
kip met pindasaus.

INDONESISCHE STREETFOOD PLANK
LAAT JE VERRASSEN DOOR DE CHEF

STREETFOOD PLANK, VANAF 2 PERSONEN
14.5 PER PERSOON
Proeverij van onze selectie aan mooie smaken uit onze streetfood.
Soto Ajam ( javaanse kippensoep ), Martabak ( krokante deeg gevuld met rundergehakt), Pangsit Goreng ( krokant flensjes gevuld
met kip en garnalenmousse, Sateh Ajam ( gegrilde kip met pindasaus en kroepoek )

Aanbevolen door de Chef

Vegetarisch

Mild

Pittig

Op uw verzoek kunnen we de gerechten ook extra scherp maken.
Heeft u een allergie? Meld het ons !

Scherp

VAN 17.00 - 21.00 UUR

RIJSTTAFELS

VANAF 2 PERSONEN

Geurende rijst, kruidige sauzen, gemarineerd vlees en smaakvolle groentegerechten… de rijsttafel is een
uitgebreide feestelijke maaltijd van authentieke Indonesische gerechten.
De Indonesische rijsttafel vindt zijn oorsprong in de koloniale periode van Nederlands-Indië (Indonesië).
De exotische ingrediënten werden samen met Hollandse producten gebruikt en de maaltijd werd vooral
gegeten door kolonisten.
RIJSTTAFEL FLORES

34.5 P.P.

Verschillende heerlijke gerechtjes van vlees en groente.

Sateh Ajam ( sateh van kippendij met pindasaus ), Sateh Babi ( sateh van varkenshaas in ketjapsaus ), Daging Rendang (
gestoofd rundvlees in scherpe saus ), Daging Semor ( gestoofd rundvlees in zoete sojasaus ), Babi Tijen ( varkensvlees in ketjap
en steranijs saus ), Ajam Kerrie ( kip in een kerrie kokossaus ), Gado Gado ( verse groenten met pindasaus ), Sambal Goreng
boontjes ( sperzieboontje ), Sambal Goreng Telor ( ei met kruidige saus ), Nasi Putih (witte rijst), Nasi Goreng (gebakken
rijst), Pisang Goreng ( gebakken banaan ), Atjar ( zoet-zur komkommersalade ), Serundeng ( geroosterde kruidig kokosrasp ),
Kentang ( gekarmeliseerde krokante aardappel ), Kroepoek, Emping

RIJSTTAFEL SAYOERAN (VEGETARISCH)

33.5 P.P.

Verschillende heerlijke vegetarisch gerechtjes.

Sateh Tahoe ( sateh van tahoe met pinda ), Sateh Tahoe ( sateh van tahoe met ketjapsaus ), Terong Belado ( aubergine met
pittig saus ), Ora Are ( spitskool met ei ), Sayur kerrie ( groente in een kerrie saus ), Tahoe Telor ( Indonesische Tofu omelet
met pindasaus en zoute sojasaus ), Courgette reepjes ( Gegrilde courgette reepjes in sojasaus met sesam ), Jamur Rendang
(champignons met pittige kokossaus ), Gado Gado (verse groenten met pindasaus ), Sambal Goreng Boontjes ( sperzieboontjes ), Sambal Goreng Telor ( ei met kruidige saus ), Nasi Putih (witte rijst), Nasi Goreng (gebakken rijst), Pisang Goreng
( gebakken banaan ), Atjar ( zoet-zur komkommersalade ), Serundeng ( Geroosterde kruidig kokosrasp ), Kentang ( Gekarmeliseerde krokante aardappel ), Kroepoek, Emping

RIJSTTAFEL SUMBA

34.5 P.P.

Rijsttafel van sateh en meer.

Sateh Ajam ( sateh van kippendij met pindasaus ), Sateh Babi ( sateh van varkenshaas in ketjapsaus ), Sateh Kambing ( sateh
van geitenvlees in pittige ketjapsaus ), Sateh Udang ( sateh van garnalen met zoete sesamsaus ), Daging Rendang ( gestoofd
rundvlees in scherpe saus ), Gado Gado ( verse groenten met pindasaus ), Sambal Goreng boontjes ( sperzieboontje ), Sambal Goreng Telor ( ei met kruidige saus ), Nasi Putih (witte rijst), Nasi Goreng (gebakken rijst), Pisang Goreng ( gebakken
banaan ), Atjar ( zoet-zur komkommersalade ), Serundeng ( geroosterde kruidig kokosrasp ), Kentang ( gekarmeliseerde krokante
aardappel ), Kroepoek, Emping
5.5 p.p.
U kunt uw rijsttafel uitbreiden met vis- of garnalengerechtjes
Ikan Kerrie ( Gebakken Talapia in een een kokos-kerriesaus en citroenblad), Udang Asem Manis ( Gebakken garnalen met een
zoetzure saus )

Aanbevolen door de Chef

Vegetarisch

Mild

Pittig

Op uw verzoek kunnen we de gerechten ook extra scherp maken.
Heeft u een allergie? Meld het ons !

Scherp

VAN 17.00 - 21.00 UUR

BIJGERECHTEN
NASI PUTIH 4.5
Witte rijst

NASI GORENG 5.5
Gebakken rijst

NASI KUNING 5.5
Gele kokosrijst

LONTONG 5.5
kleefrijst in blokjes. Koud geserveerd.

BAMI GORENG 5.5
Gebakken noedles.

13.5
GADO GADO
Verschillende verse groenten met
een pindasaus.

12.5
JAMUR RENDANG
Champignons met pittige kokossaus.

13.5
COURGETTE
Gegrilde courgette reepjes in
sojasaus met sesam.

SAMBAL GORENG TELOR 6.5
Ei met kruidig kokossaus

12.5
TJARANTJAM
Indonesische frisse salade met
pittige pindasaus.

13.5
TAHOE TELOR
Tofu omelet met pindasaus en
zoute sojasaus.

ORA ARE
Spitskool met ei.

ATJAR 3.5
Zoet-zure komkommersalade

SERUNDENG 3.5
Gerapste kokos met pinda's.

PISANG GORENG 6.5
Gebakken banaan

KROEPOEK UDANG 3.5
Garnalen kroepoek

12.5

EMPING 3.5
Notenchips van de melindjeboom

NASI RAMES
27.5
NASI RAMES SPECIAL
Combinatie van vlees- en groente gerechten en
sateh van kip, die op één bord wordt geserveerd
met nasi goreng, atjar, serundeng en kentang.

26.5
NASI RAMES VEGETARISCH
Combinatie van groente gerechten, sateh van tahoe
en ei, die op één bord wordt geserveerd met nasi
goreng, atjar, serundeng en kentang.

Kindermenu TOT 12 JAAR - 17.5 P.P.
Sateh Ajam (kipsaté) met gebakken rijst of frites,
gebakken banaan, gebakken ei en komkommer.
En we sluiten af met een kinderijsje!

Aanbevolen door de Chef

Vegetarisch

Mild

Pittig

Op uw verzoek kunnen we de gerechten ook extra scherp maken.
Heeft u een allergie? Meld het ons !

Scherp

VAN 17.00 - 21.00 UUR

INDONESISCHE A LA CARTE GERECHTEN
Deze gerechten worden geserveerd met nasi putih, groente, atjar en serundeng.
Nasi Goreng en Bami Goreng tegen meerprijs van 1.50

VLEESGERECHTEN

KIPRECHTEN

DAGING SEMOOR
24.5
Rundvlees in zoete sojasaus en tomaten.

AJAM BAWANG
25.5
Gegrilde kippendijfilet met gember, lente-ui in een
zoete sojasaus.

24.5
DAGING RENDANG PADANG
Rundvlees gestoofd in een kruidige en scherpe saus
met kokos.
25.5
DAGING BELADO
Langzaam gegaard sucadelapje en krokant
aardappel met pittige chili saus van tomaten, rode
pepers en knoflook.
27.5
BISTEK FLORES
Gegrild ossenhaas in een delicate boter-ketjapsaus.

25.5
AJAM ROEDJAK
Kip in een frisse saus van kokosmelk, kemirienoten,
laos en citroen blad.
24.5
AJAM KERRIE
Kip in een pittig kerrie kokossaus.
25.5
AJAM LOMBOK
Geroosterde kip in een zeer scherp saus met lombok
Spaanse peper, citroengras en tomaat.

BABI TJIEN
24.5
Varkensspeklappen in milde anijssaus.

MENU’S

MENU’S

VANAF 6 PERSONEN TE BESTELLEN

MENU RAMES

MENU FLORES

3-GANGEN 39.5 P.P. I.P.V 44.5 P.P.

3-GANGEN 49.5 P.P. I.P.V 55.5 P.P.

VOORGERECHT
verschillende selectie aan mooie smaken uit
onze streetfood ( martabak, pangsit goreng)
0f ( tjarantjam, frisse salade )

VOORGERECHT
verschillende selectie aan mooie smaken uit
onze streetfood ( martabak, pangsit goreng,
Sateh Kambing) 0f ( tjarantjam, frisse salade )

HOOFDGERECHT
Nasi rames spicaal of vegetarisch

HOOFDGERECHT
Rijstafel Flores / Rijsttafel Sayoeran of een
selectie van beide

DESSERT
Dame blanche, sorbet ijs of spekkoek met ijs

DESSERT
Dame blanche, sorbet ijs of spekkoek met ijs

Aanbevolen door de Chef

Vegetarisch

Mild

Pittig

Op uw verzoek kunnen we de gerechten ook extra scherp maken.
Heeft u een allergie? Meld het ons !

Scherp

VAN 17.00 - 21.00 UUR

INDONESISCHE A LA CARTE GERECHTEN
Deze gerechten worden geserveerd met nasi putih, groente, atjar en serundeng.
Nasi Goreng en Bami Goreng tegen meerprijs van 1.50

GARNALEN EN VISRECHTEN

VEGETARISCHE GERECHTEN

UDANG DABU DABU
28.5
Gebakken gamba's met dabu-dabu saus van
sjalotjes, rode peper, groene peper en tomaten.

GADO GADO
18.5
Verschillende verse groenten met een pindasaus.
18.5
TERONG BELADO
Aubergine met pittig saus.

28.5
UDANG PETEH
Gebakken garnalen in een pikante saus met
aromatisch geurend petehbonen.

18.5
SAYUR KERRIE
Groente in een kerrie saus.

IKAN KETJAP
26.5
Gebakken kabeljauw in een boter zoete sojasaus
en citroenblad.

18.5
TAHOE TELOR
Tofu omelet met pindasaus en zoute sojasaus

26.5
IKAN DABU DABU
Gebakken kabeljauw met dabu-dabu saus van
sjalotjes, rode peper, groene peper en tomaten.

18.5
JAMUR RENDANG
Champignons met pittige kokossaus

26.5
IKAN PEPES
Makreel filet gestoomd in een zeer pittige saus van
Spaanse pepers.

Aanbevolen door de Chef

18.5
COURGETTE REEPJES
Gegrilde courgette reepjes in sojasaus met sesam

Vegetarisch

Mild

Pittig

Op uw verzoek kunnen we de gerechten ook extra scherp maken.
Heeft u een allergie? Meld het ons !

Scherp

VAN 12.00 - 21.00 UUR

DESSERTS
SPEKKOEK 7.0
Indonesische specialiteit spekkoek met
slagroom, 4 stukjes.
SPEKKOEK MET IJS 9.5
Indonesische specialiteit spekkoek
met kaneelijs en slagroom.

Grand dessert
van de chef

MIN. 2 PERSONEN - 12.5 P.P.

PISANG GORENG ROYALE 10.5
Gebakken banaan geflambeerd met
Grand Marnier met ijs en slagroom.

Laad onze chef u nog een keer verrassen!

ES KELAPA 8.5
Kokos ijs gegarneerd met rozen-siroop en
stukjes jonge kokos.

Hij maakt een prachtige grand dessert plank
voor u met een selectie van de
heerlijkste nagerechten?

ES KUE DADAR 9.5
Groene pannenkoek met een vulling van kokos,
Javaanse suiker en ijs.

Een geweldige afsluiter van het diner.

DAME BLANCHE 8.5
Vanille-ijs met warme chocoladesaus.
SORBETIJS 8.5
3 Smaken; aardbei, mango & citroen.
TJENDOL 8.5
Indonesische verfrissende kokosdrank met pandan,
palmsuiker, pandansliertjes en jackfruit.

Heeft u zin in een glas dessertwijn? Onze bediening adviseert u graag!

SPECIAL KOFFIE'S
KOFFIE SPECIAAL 8.75
Koffie met whisky, cognac of likeur.

IRISH COFFEE 8.75
Lungo met Ierse whisky, bruine suiker en slagroom.

KOFFIE FLORES 8.75
Lungo met cognac of gemberlikeur en slagroom.

ITALIAN COFFEE 8.75
Lungo met Amaretto en slagroom.
SPANISH COFFEE 8.75
Lungo met Tia Maria en slagroom.

Aanbevolen door de Chef

Vegetarisch

Mild

Pittig

Op uw verzoek kunnen we de gerechten ook extra scherp maken.
Heeft u een allergie? Meld het ons !

Scherp

