
(hapjes worden vers bereid en direct ingevroren

Lemper: 
5   stuks voor 
10 stuks voor
20 stuks voor 

Loempia:
10 stuks voor 
20 stuks voor 
  
Pastei:
5   stuks voor 
10 stuks voor
20 stuks voor 
 
Risolles:
5   stuks voor 
10 stuks voor
20 stuks voor 
 
 
Bamischijven:
5   stuks 
10 stuks
20 stuks 

hapjes worden vers bereid en direct ingevroren

Lemper:   
stuks voor  6,00   euro

10 stuks voor 11,00 euro
20 stuks voor  20,00 euro

mpia:  
10 stuks voor  8,00   euro
20 stuks voor  15,00 euro

  
Pastei:  

stuks voor  6,00   euro
10 stuks voor 11,00 euro
20 stuks voor  20,00 euro

Risolles: 
stuks voor  6,00   euro

10 stuks voor 11,00 euro
20 stuks voor  20,00 euro

Bamischijven: 
stuks  voor   6,00 

10 stuks  voor  11,00
20 stuks  voor  20,00

hapjes worden vers bereid en direct ingevroren

   
6,00   euro  
11,00 euro  
20,00 euro  

   
8,00   euro  
15,00 euro  

   
6,00   euro 
11,00 euro 
20,00 euro 

6,00   euro 
11,00 euro 
20,00 euro 

  euro 
11,00  euro 
20,00 euro 

Prijslijst:

hapjes worden vers bereid en direct ingevroren

  
  
    
   

  
  
 

  

Prijslijst:   Sann’s Dapur

hapjes worden vers bereid en direct ingevroren, om zelf af te bakken / op te warmen

   
   

  
   

   
   

  

Sann’s Dapur 

om zelf af te bakken / op te warmen

 
 

 

                             
  

 

om zelf af te bakken / op te warmen

                            
         

 

 

 

 

om zelf af te bakken / op te warmen.) 

                             
 

 



Martabak Telor:
5   stuks  voor  
10 stuks  voor  
20 stuks  voor  

 

 

Pepesan:
4 stuks  voor  
8 stuks voor   37,50 euro

 

 
 
Wokolie:
Keuze uit Orientaals, Knoflook, Chili
Per  fles 4,00
 

 

 

 

 

 

Martabak Telor:
5   stuks  voor   6,00  
10 stuks  voor  11,00
20 stuks  voor  20,00

Pepesan: 
stuks  voor  20,00 euro

8 stuks voor   37,50 euro

Wokolie: 
Keuze uit Orientaals, Knoflook, Chili
Per  fles 4,00  euro 

 

Martabak Telor: 
  euro 

11,00  euro 
20,00 euro 

euro 
8 stuks voor   37,50 euro 

Keuze uit Orientaals, Knoflook, Chili

  

Keuze uit Orientaals, Knoflook, Chili 

 

 

 

 

 



Sate’s 
(Sate’s worden vers voor u bereid en ingevroren, heerlijk voor op de 
  
Sate Babi
(varkensvlees
 
Sate Ayam
(kippedijvlees)

 
Sate Udang:
(garnalen sate
(prijs hiervoor is op 

 

Ayam Pedis & Ayam Smoor
(Borrelpootjes pittig of zoet gekruid)
15 stuks voor  9,00 euro
30 stuks voor 17
 
 
Atjars:
Vanaf heden kunt u bij ons 4 
Atjar  
(witte kool en wortel)
Atjar rode kool
(rode kool en witte ui)
Atjar ketimoen
(komkommer met paprika en lombok)
Atjar Tjampoer
(komkommer met paprika en lombok)
 
Chilisaus:
Per bak 
Per pot a 500ml 
 
 
 

Spekkoek:
Per stuk rond 10,00 euro.
Doorsnee van de spekkoek is 18 cm
(niet altijd voorradig, graag vooraf 
 
 

 

Sate’s  
(Sate’s worden vers voor u bereid en ingevroren, heerlijk voor op de 

  
Sate Babi:  3 stokjes voor 2,75 
(varkensvlees) 

Sate Ayam:  3 stokjes
(kippedijvlees) 

 
Sate Udang:  3 stokjes 
garnalen sate)       

(prijs hiervoor is op aanvraag,deze sate maken wij vers voor u op bestelling)

Ayam Pedis & Ayam Smoor
(Borrelpootjes pittig of zoet gekruid)
15 stuks voor  9,00 euro
30 stuks voor 17,50 euro

s: 
Vanaf heden kunt u bij ons 4 

  
(witte kool en wortel)
Atjar rode kool    
(rode kool en witte ui)
Atjar ketimoen 
(komkommer met paprika en lombok)
Atjar Tjampoer 
(komkommer met paprika en lombok)

Chilisaus:  
 a 125ml   1,25

Per pot a 500ml   5,00 euro

Spekkoek: 
Per stuk rond 10,00 euro.
Doorsnee van de spekkoek is 18 cm
(niet altijd voorradig, graag vooraf 

(Sate’s worden vers voor u bereid en ingevroren, heerlijk voor op de 
   
3 stokjes voor 2,75 

3 stokjes voor 2,75

3 stokjes  (inclusief satesaus)

aanvraag,deze sate maken wij vers voor u op bestelling)

Ayam Pedis & Ayam Smoor
(Borrelpootjes pittig of zoet gekruid)
15 stuks voor  9,00 euro 

euro 

Vanaf heden kunt u bij ons 4 verschillende soorten atjars kopen. 
   

(witte kool en wortel)    
       

(rode kool en witte ui)  
 

(komkommer met paprika en lombok)
   

(komkommer met paprika en lombok)

   
1,25 euro 
5,00 euro 

Per stuk rond 10,00 euro. 
Doorsnee van de spekkoek is 18 cm
(niet altijd voorradig, graag vooraf 

(Sate’s worden vers voor u bereid en ingevroren, heerlijk voor op de 
  

3 stokjes voor 2,75 euro (inclusief satesaus)

voor 2,75 euro (inclusief satesaus)

inclusief satesaus) 

aanvraag,deze sate maken wij vers voor u op bestelling)

Ayam Pedis & Ayam Smoor: 
(Borrelpootjes pittig of zoet gekruid) 

verschillende soorten atjars kopen. 
  
    
  
    

(komkommer met paprika en lombok) 

(komkommer met paprika en lombok) 

  

Doorsnee van de spekkoek is 18 cm 
(niet altijd voorradig, graag vooraf  even informeren)

(Sate’s worden vers voor u bereid en ingevroren, heerlijk voor op de 
   

(inclusief satesaus)

(inclusief satesaus)

aanvraag,deze sate maken wij vers voor u op bestelling)

verschillende soorten atjars kopen. 
   
   
       

   

even informeren) 

(Sate’s worden vers voor u bereid en ingevroren, heerlijk voor op de BBQ of om 
 

(inclusief satesaus)         

(inclusief satesaus)  

aanvraag,deze sate maken wij vers voor u op bestelling)

verschillende soorten atjars kopen. 
 
 
      

 

of om zelf af te bakken

aanvraag,deze sate maken wij vers voor u op bestelling) 

verschillende soorten atjars kopen.  

 

zelf af te bakken.) 

 

 

 



Gerechten bij afname van minimaal 10 personen. 

Menu: 1   9,75 euro per persoon. 
Keuze uit : 
 

Basisgerecht (1x):  Bami, Nasi of Witte rijst. 
Vleesgerecht (1x):   Rendang, Babi Ketjap 
Kipgerecht (1x):  Ayam Pedis Of Ayam Smoor (borrelpootjes) 
Groentegerecht (1x): Sajoer Lodeh of Sambal Boontjes 
Bijgerechten:   Atjar,Kroepoek en Sambal 
(inclusief) 
 
 
Menu: 2   13,25 euro per persoon. 
Keuze uit: 
 

Basisgerecht (1x):  Bami,Nasi of Witte rijst, Nasi Kuning 
Vleesgerecht (1x):  Rendang, Babi Ketjap of Frikadel Djawa 
Kipgerecht:   2 stokjes Sate Ayam ( kippedijvlees) 
Eiergerecht:   Sambal Goreng Telor 
Groentegerecht (1x): Sajoer Lodeh 
    Sambal Goreng Boontjes 
Bijgerechten:  Atjar Campur of Atjar ketimoen 
(inclusief)   Kroepoek, Gebakken uitjes en Sambal 
    Pindasaus 
 
 
Menu: 3   17,50 euro per persoon 
Keuze uit: 
 

Basisgerecht (2x):  Bami,Nasi of Witte rijst, Nasi Kuninig 
Vleesgerecht (2x):  Rendang, Babi Ketjap, Frikadel Djawa 
Kipgerecht:   Ayam pedis of Ayam smoor of Ayam bumbu bali 
Eiergerecht:   Sambal Goreng Telor 
Groentegerecht (1x): Sambal Goreng Boontjes 
    Sajoer Lodeh 
    Orak Arik 
Bijgerechten:  Atjar Campur of Atjar ketimoen 
(inclusief)   Kroepoek, Gebakken uitjes en Sambal 
 
  
 



BIJGERECHTEN: 
(mogelijkheid om bij te bestellen bij uw buffet) 
- bami goreng   p.p 1,50 euro 
- nasi goreng bali  p.p 1,50 euro 
- witte rijst   p.p: 1,00 euro 
- kroepoek  p.p: 0,50 euro 
- pindasaus  p.p: 0,50 euro 
- sambal  inclusief 
 
CATERING 
Heeft u een speciale gebeurtenis, wij verzorgen voor U een rijstafel op locatie. 
Reiskosten hiervoor bedragen: 

 15,00 euro tot een straal van 15km. 
 22,50 euro tot een straal van 30km 

 
Interesse: vraag vrijblijvend een offerte aan en kijk wat de mogelijkheden zijn. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Filename: Prijslijst sanns dapur februari 2019 
Directory: C:\Users\Hof\Documents 
Template: C:\Users\Hof\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm 
Title:  
Subject:  
Author: Hof, HH. 
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 5-8-2019 18:48:00 
Change Number: 10 
Last Saved On: 7-8-2019 18:42:00 
Last Saved By: Hof 
Total Editing Time: 52 Minutes 
Last Printed On: 7-8-2019 18:43:00 
As of Last Complete Printing 
 Number of Pages: 5 
 Number of Words: 561 (approx.) 
 Number of Characters: 3.086 (approx.) 

 


