Geachte mevrouw/meneer,

Hartelijk dank voor uw interesse in onze catering.
In onze cateringfolder vindt u een ruime sortering rijsttafels en hapjes.
Wij bezorgen uw catering door heel Nederland & België.
Wij hopen dat u een keuze kunt maken uit ons aanbod.
Mocht u hulp nodig hebben met uw keuze, bezoek dan onze winkel voor persoonlijk advies of
stuur een e-mail.(catering@detoko.info)
De TOKO catering biedt u:
- Vrije keuze in samenstelling of kies één van onze menu’s
- Authentieke Indonesische keuken.
- Warm bezorgd.
- Ongewassen retour.
- 365 dagen per jaar.
- Bereiding en transport volgens HACCP normen.
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DE TOKO catering

Welkom bij DE TOKO catering!

DE TOKO catering is het juiste adres voor een authentieke Indonesische rijsttafel op uw
feestje, receptie, vergadering, bruiloft e.d.
DE TOKO heeft al meer dan 20 jaar ervaring in het bereiden van authentieke Indonesische
rijsttafelgerechten en snacks.
Van 20 tot 600 personen, wij verzorgen graag uw perfecte rijsttafel.
Voor kleinere aantalen kunt u terecht bij onze kant-en-klaar afdeling in onze winkel.
Kies een van onze menu’s of stel zelf uw rijsttafel samen. Van hapjes en snacks tot een
uitgebreide luxe rijsttafel, alles is mogelijk.
Wij doen er alles aan om uw feest tot een succes te maken.
Vrijblijvend maken wij voor u een offerte passend bij uw wensen en budget.

INHOUD:
- gerechtenlijst
- rijsttafels
- satébuffet
- satéarrangement
- hapjes & snacks
- barbecue
- extra’s
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Wij bereiden de volgende gerechten.
(Staat uw favoriete gerecht er niet bij, wij maken nog veel meer gerechten op bestelling)

Basis
Nasi putih
Nasi goreng
Nasi kuning
Bami goreng
Mihoen goreng
Lontong
Satés
Saté ajam
Saté babi
Saté udang
Saté kambing
Saté tahoe
Saté saus
Ketjap saus
Vleesgerechten
Babi kecap
Ajam pedis
Rica rica
Deng deng
Rendang
Semoor
Daging blado
Bumbu bali
Groentegerechten
Sambal goreng boontjes
Sajur lodeh
Orak arik
Acar campur
Gado gado
Acar ketimoen
Toemis
Oerap oerap
Tahoe- en tempégerechten
Sambal goreng tempé pete
Oblok oblok
Sambal goreng tahoe
Tempe kacang kering
Tahoe taotjo
Eiergerechten
Telor blado
Sambal goreng telor
Telor until
Visgerechten
Sambal goreng udang pete
Ikan bumbu bali
Ikan pepesan
Teri blado

witte pandanrijst
gebakken rijst kip/groente
gele rijst
gebakken mie kip/groente
gebakken rijstnoodles kip/groente
blokjes kleefrijst
kip saté
varkens saté
garnalen saté
saté van geitenvlees
vegetarische saté
pindasaus
zoete saus op basis van soja
zoet varkensvlees
hete kipfilet
gehaktballetjes in pittige saus
zoet rundvlees
rundvlees zoet/pittig/cocos
mild rundvlees
zeer heet rundvlees
heet rundvlees
pittige sperzieboontjes
diverse groente in cocossaus, mild
geroerbakte groente met ei, mild
zoetzure groente
div. groente met pindasaus
zoetzure komkommer
pittige spruitjes
gemengde groente met cocos/kruiden
pittige soja met petebonen
tahoe en tempé in kruidige cocosaus
soja stukjes in pittige saus
drooggebakken tempé en pinda’s
soja stukjes in bonensaus
eieren in pittige saus
eieren in milde saus
omelet met kruiden en cocos
garnalen in pittige saus
gebakken makreel in sambalsaus
gestoomde makreel in pittige saus
pittige anjovisjes
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Onze basis rijsttafel.
Heeftt u liever andere of meer gerechten? Wij maken graag een passende offerte voor u.

MENU 1
Nasi putih

witte rijst

Babi kecap
Ajam blado
Sate ajam
Sate saus
Sambal goreng boontjes
Telor blado
Sambal goreng tempé pete
Aar campur

zoet varkensvlees
hete kipfilet
1 stokje kipsate
pindasaus
pittige sperzieboontjes
eieren in pittige saus
sojablokjes met petebonen, zoet/pittig
zoetzure groente

Kroepoek udang
Seroendeng
Kentang
Bawang goreng
Sambal badjak

garnaalcrackers
geroosterde cocos met pinda’s
pittige aardappelfrietjes
gebakken uitjes
gebakken sambal uit eigen keuken

PER PERSOON…………………………….€14,50 (13,68 excl. BTW)
Nasi goreng of bami goreng i.p.v. witte rijst +€1, -

Bij deze rijsttafel is inbegrepen:
Bezorging bij u thuis.(binnen een straal van 10km, anders op aanvraag)
Opzetten en aankleden van het buffet.
Decoratiematerialen.
Gebruik van de chafing dishes.
Kaartje voor de diverse gerechten.
Opscheplepels.
Klaarzetten gerechten
Bakjes om het eventuele overgebleven eten te verpakken.
Ongewassen ophalen van gebruikte materialen (op afspraak).
Transportkosten.
Exclusief bestek, borden en servetten. (zie extra’s en opties)
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(vanaf 20 personen)

Onze uitgebreide rijsttafel.
Heeft u liever andere of meer gerechten? Wij maken graag een passende offerte voor u.

MENU 2
Nasi putih
Nasi of bami goreng

witte rijst
gebakken rijst/mie

Miniloempia

met kip gevulde deeghapjes(2 st.)

Babi kecap
Ajam blado
Saté ajam
Saté saus
Tahoe petis
Sambal goreng boontjes
Sajur lodeh
Telor blado
Sambal goreng tempé pete
Acar campur

zoet varkensvlees
hete kip filet
2 stokje kip saté
pindasaus
soja in hete saus
pittige sperzieboontjes
diverse groente in cocossaus
eieren in pittige saus
sojablokjes met petebonen, zoet/pittig
zoetzure groente

Kroepoek udang
Opak pedis
Seroendeng
Kentang
Bawang goreng
Chili saus
Sambal badjak

garnaalcrackers
pittge cassave kroepoek
geroosterde cocos met pinda’s
pittige aardappelfrietjes
gebakken uitjes
zoet/pittige saus
gebakken sambal uit eigen keuken

PER PERSOON…………………………….€. 22,50 (21,23 excl. BTW)

Bij deze rijsttafel is inbegrepen:
Bezorging bij u thuis.(binnen een straal van 10km, anders op aanvraag)
Opzetten en aankleden van het buffet.
Decoratiematerialen.
Gebruik van de chafing dishes.
Kaartje voor de diverse gerechten.
Opscheplepels.
Klaarzetten gerechten
Bakjes om het eventuele overgebleven eten te verpakken.
Ongewassen ophalen van gebruikte materialen (op afspraak).
Transportkosten.
Exclusief bestek, borden en servetten. (zie extra’s en opties)
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(vanaf 20 personen)

Onze luxe rijsttafel
Heeft u liever andere of meer gerechten? Wij maken graag een passende offerte voor u.

MENU 3
Nasi putih
Nasi of bami goreng
Nasi kuning

witte rijst
gebakken rijst/mie
gele ‘feest’ rijst

Pangsit
Mini loempia
Pisang goreng

met kip gevulde deeghapjes(2 st.)
met kipvulling
gebakken banaan

Babi kecap
Ajam blado
Rendang
Saté ajam
Saté babi
Sate saus
Tahoe petis
Sambal goreng boontjes
Sajur lodeh
Gado gado
Telor blado
Telor besengeh
Sambal goreng tempé pete
Acar campur
Acar ketimoen

zoet varkensvlees
hete kipfilet
rundvlees zoet/pittig
1 stokje kipsate
1 stokje varkenssate
pindasaus
soja in hete saus
pittige sperzieboontjes
diverse groente in cocossaus
gemengde groente met pindasaus
eieren in pittige saus
kruidige omeletreepjes
sojablokjes met petebonen, zoet/pittig
zoetzure groente
zoetzure komkommer

Kroepoek udang
Opak pedis
Emping
Seroendeng
Kentang
Bawang goreng
Chili saus
Zoet/zure saus
Sambal badjak

garnaalcrackers
pittge cassave kroepoek
notenkroepoek
geroosterde kokos met pinda’s
pittige aardappelfrietjes
gebakken uitjes
zoet/pittige saus
gebakken sambal uit eigen keuken

PER PERSOON…………………………….€.39,95 (37,69 excl. BTW)
Bij deze rijsttafel is inbegrepen:
Bezorging bij u thuis.(binnen een straal van 10km, anders op aanvraag)
Opzetten en aankleden van het buffet.
Decoratiematerialen.
Gebruik van de chafing dishes.
Kaartje voor de diverse gerechten.
Opscheplepels.
Klaarzetten gerechten
Bakjes om het eventuele overgebleven eten te verpakken.
Ongewassen ophalen van gebruikte materialen (op afspraak).
Exclusief bestek, borden en servetten. (zie extra’s en opties)
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(vanaf20 personen)

SATĒBUFFET
Heerlijk geroosterde saté ajam of babi.
Het perfecte hapje op uw feest.

Het buffet omvat:
kip- of varkens saté
pindasaus
huisgemaakte zoetzure salade
garnaalcracker
gebakken uitjes

Saté ajam of babi
Saté saus
Acar campur
Kroepoek
Bawang goreng
Naar keuze met:
-Witte rijst
-Nasi goreng
-Bami goreng
-Lontong
-Stokbrood

pandanrijst
gebakken rijst
gebakken mie
kleefrijstblokjes

PER PERSOON…(vanaf 20 personen).… € 9.95 ( 3 stokjes)
€ 11.20 ( 4 stokjes)
€ 12,45 ( 5 stokjes)

Meerprijs:
Per stokje saté
Gado gado
Toevoeging andere gerechten

€1,50 incl. saus
€1,10 p/pers.
op aanvraag.

Bij dit satéarrangement is inbegrepen:
Bezorging bij u thuis.(binnen een straal van 10km, anders op aanvraag)
Opzetten en aankleden van het buffet. (inclusief tafel)
Decoratiematerialen.
Gebruik van de chafing dishes.
Kaartje voor de diverse gerechten.
Opscheplepels.
Ongewassen ophalen van gebruikte materialen (op afspraak).
Klaarzetten gerechten
Bakjes om het eventuele overgebleven eten te verpakken.
Transportkosten.
Exclusief bestek, borden en servetten. (zie extra’s en opties)
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SATĒ arrangement
Beter en verser kan niet!
Op onze professionele gasbarbeque roosteren wij bij u ter plaaste uw satés
Deze kleden wij aan tot een compleet buffet welke bestaat uit:

3 stokjes sate ajam
3 stokjes sate babi

kip sate
varkens sate

Satésaus sedang
Satésaus pedas
Ketjapsaus

milde pindasaus
pittige pindasaus
zoet/pittige sojasaus

Lontong
Stokbrood

blokjes kleefrijst

Gado gado
Acar ketimoen

gemengde groente met pindasaus
zoet/zure komkommer

Kroepoek udang
Opak pedis
Bawang goreng
Kentang

garnaalcrackers
pittige cassave kroepoek
gebakken uitjes
pittige aardappelfrietjes

PER PERSOON…………………………….€.19,95 (vanaf 50 personen)

Meerprijs:
Per stokje saté
Nasi of bami

€1,50 incl. saus
€1,10 p/pers.

Partytent

€45,00 incl. opzetten/afbreken

Bij dit satéarrangement is inbegrepen:
Bezorging bij u thuis.(binnen een straal van 10km, anders op aanvraag)
Plaatsen barbecue
Opzetten en aankleden van het buffet.
Decoratiematerialen.
Gebruik van de chafing dishes.
Kaartje voor de diverse gerechten.
Opscheplepels.
Ongewassen ophalen van gebruikte materialen (op afspraak).
Klaarzetten gerechten
Bakjes om het eventuele overgebleven eten te verpakken.
1,5 uur roosteren inclusief 2 man personeel
Transportkosten.
Exclusief bestek, borden en servetten. (zie extra’s en opties)

BARBECUE
DE TOKO catering

DE TOKO levert ook oosterse barbecueschotels.
U wilt gezellig samen met vrienden of familie barbecueën maar geen trek om uren in de
keuken te staan, dan zijn onze barbecueschotels een echte aanrader.
Verschillende soorten satés, kipfilet, speklapjes, spareribbs, gamba’s.
Deze schotels kunt u aanvullen tot een complete maaltijd met nasi, bami, lontong, sausjes,
gado gado of willekeurig welk gerecht of hapje uit onze gerechten- en hapjeslijst

Satéschotel
2 stokjes saté ajam
2 stokjes saté babi
2 stokjes saté udang

kipsaté
varkenssaté
garnalensaté

Per persoon €4, 95

Barbecueschotel
2 stokjes saté babi
1 stuk kipfilet
2 speklapjes

varkenssaté
in char siu marinade
in red pork marinade

Per persoon €4, 95
Barbecueschotel vis
1 stokjes saté udang
1 zalmmoot
1 makreelmoot

garnaalspiesjes
ketjapmarinade
sambalmarinade

Per persoon € 9.95
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Zelf samenstellen kan natuurlijk ook. Maak een keuze uit onze assortimentslijst.

Assortimentslijst barbecue:
Saté ajam
kipsate
Saté babi
varkenssaté
Saté udang
garnaalspies
Saté kambing lamssate
Saté tahoe
vegetarisch

€0.70 per stokje
€0.70 per stokje
€1.35 per stokje
€1.10 per stokje
€0.75 per stokje

Kipfilet
Speklapje
Sparerib

char siu marinade
red pork marinade
lkk marinade

€2.00 per stuk
€1,65 per stuk
€15,00 per kilo

Zalmmoot
Makreelmoot
Gamba’s

ketjapmarinade
sambalmarinade
keuze marinade

€3.50 per stuk
€3.50 per stuk
€2.75 per stuk

Lontong
Nasi goreng
Bami goreng
Stokbrood

blokjes kleefrijst
gebakken rijst
gebakken mie

€1,50
€2,50
€2,50
€0,80

Satésaus sedang
Satesaus pedas
Ketjap saus
Sweet & sauer
Knoflooksaus
Chilisaus

milde pindasaus
pittige pindasaus
zoete sojasaus
zoet/zure saus

Gado gado
Acar ketimun
Acar campur

gemengde groente
zoet/zure komkommer
zoet/zure groente

hete saus

per persoon
per persoon
per persoon
per persoon

€1,50 per bakje
€1,50 per bakje
€1,50 per bakje
€1,50 per bakje
€1,50 per bakje
€1,50 per bakje
€2,00 per persoon
€0,90 per persoon
€0,90 per persoon

Bezorgen vanaf €. 150, -. Kleinere hoeveelheden kunt u afhalen in onze winkel.
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ZOETE EN HARTIGE HAPJES
Heeft u een feestje, verjaardag of receptie maar wilt u geen volledige maaltijd dan zijn onze
oosterse hapjes wellicht een uitkomst voor u.
Wij hebben zowel zoete als hartige hapjes, warm of koud, altijd mooi opgemaakt met
bananenblad en oosterse garnering.
Hapjesschotel 1
-pangsit
-mini loempia
-pastei
-lemper
Per persoon

€4.95

Hapjesschotel 2
-pangsit
-rempahballetje
-spekkoek
-garnaal in fillo
-mini loempia
-que lappis
-curry driehoekje
Per persoon

€7,95

Kroepoekschotel
-kroepoek udang
-opak pedis
-rempeyek
-emping
-kroepoek hot
Per persoon

€4,95

Hapjesschotel zoet
-spekkoek
-pandancake
-klepon
-wadjik
-que lappis
Per persoon

€4,95

*Bezorgen vanaf €. 150,-. Kleinere hoeveelheden kunt u afhalen in onze winkel.
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Zelf uw hapjesschotel samen stellen kan natuurlijk ook.
Of uw rijsttafel uitbreiden met 1 of meerdere hapjes.
Maak een keuze uit onderstaande lijst.

Hartig
Mini loempia kip
Mini loempia vegetarisch
Loempia kip
Pangsit
Curry driehoekje
Garnaal in filo
Rempahballetje
Mini sate
Bah pao
Pastei
Lemper

1 haps loempiaatje
1 haps loempiaatje vegetarisch
vietnamees loempiaatje
deeghapje met kip
deeghapje met pittige vulling
garnaaltje in een krokant jasje
pittig gehaktballetje
stokje sate met pindasaus
mini gestoomd broodje met vleesvulling
krokant hapje met vlees/groentevulling
kleefrijst met gekruide kipvulling

0,75
0,75
1,50
1,25
0,75
1,50
1,35
1,50
1,50
1,35
1,35

Zoet
Que lappis
Spekkoek
Spekkoek pandan
Klepon (2stuks)
Wadjik
Pandanchiffon cake
Pisang goreng

gestoomde indonessich hapje met cocos
Indonesische laagjes cake
Indonesische laagjes cake met pandan
zoet hapje met cocos en javaanse suiker
zoete kleefrijst
luchtige cake
gebakken banaan

1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,25
0,95

Sauzen ( per bakje )
Chilisaus
Sambalsaus
Satesaus
Zoet/zure saus
Loempia saus

1,50
1,50
2,00
1,50
1,50

Alle prijzen zijn voor koude hapjes. Wilt u ze warm dan moet u de prijzen met 10%
verhogen.
Bezorgen vanaf €. 150,-. Kleinere hoeveelheden kunt u afhalen in onze winkel.(warm of
koud)
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Extra’s en opties

Bestek, bord en servet

porcelein
Plastic

Bedienend personeel

€ 1,75
€ 0,75
€ 25,00

per persoon
per persoon
per uur

Chafing dish (au bain marie )

€ 15,00 per stuk incl. brandpasta

Als u een rijsttafel afhaalt en zelf wil verwarmen. ( borg 25,-)

Als extra service kunnen wij, via onze bevriende relaties, ook zorg dragen voor tafels, stoelen
statafels, tenten, glazen en drank. Prijzen op aanvraag.
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