Vier kerst 2018 lekker thuis, bij familie of vrienden met de
heerlijke gerechten van Putri Solo.
Kerstmenu 1 € 20,00 per persoon
Een compleet feestelijk kerstmenu
Nasi Kuning
2. Bami Goreng,
3. Sate ayam (2 stokjes)
4. Rendang
5. Ayam Rudjak Pedis
6. Babi Ketjap
7. Semoor gehakt
8. Sayur lodeh
9. Asem-asam boontjes
10. Fuyunghai Betawi
11. Atjar ketimun
12. Kroepoek Udang
13. Kering tempé
1.

Geurige gele rijst gekookt in kokosmelk met citroengras
Javaanse gebakken bami
saté van kippenvlees met kruidige pindasaus
Scherp gekruid rundvleesgerecht gesmoord in kokosmelk
Gebakken kippenvleugel pittig gekruid
Gerecht van varkensvlees in zoete soyasaus
Balletjes rundergehakt in sojasaus met speciale kruiden
Diverse Groenten gekookt in kokosmelk
Sperzieboontjes, licht zoetpittig bereid
Gewokte ei met zoete tomatensaus
Fris gerecht van komkommer, wortel en paprika in zuur
Kroepoek van garnalen
Gebakken zoetpittige frietjes van sojakoek

Kerstmenu 2 € 27.50 per persoon
Een zeer uitgebreid menu
Nasi Kuning
2. Bami Goreng
3. Rendang
4. Babi Ketjap
5. Ayam Rudjak Pedis
6. Ayam Paprika
7. Sate ayam (2 stokjes)
8. Semoor gehakt
9. Sambal goreng Telor
10. Fuyunghai Betawi
11. Sayur lodeh
12. Asem-asam boontjes
13. Oerap
14. Kering tempe
15. Kroepoek Udang
16. Krupuk emping
17. Atjar ketimun
1.

Geurige gele rijst gekookt in kokosmelk met citroengras
Javaanse gebakken bami
Scherp gekruid rundvleesgerecht gesmoord in kokosmelk
Gerecht van varkensvlees in zoete soyasaus
Gebakken kippenvleugel pittig gekruid
Kipfillet, gesmoord in sojasaus en met stukjes paprika
saté van kippenvlees met kruidige pindasaus
Balletjes rundergehakt in sojasaus met speciale kruiden
Gekookt en gefrituurd ei in sambalsaus
Gewokte ei met zoete tomatensaus
Diverse Groenten gekookt in kokosmelk
Sperzieboontjes, licht zoetpittig bereid
Gestoomde groenten met gekruide geraspte kokos
gebakken en gekruide frietjes van sojakoek
Kroepoek van garnalen
Kroepoek van de melindjoenoot
Fris gerecht van komkommer, wortel en paprika in zuur
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De gerechten van de kerstmenu’s worden geleverd in plastic magnetronbakjes en in
een cateringdoos. U kunt de bakjes gemakkelijk in de magnetron verwarmen om
daarna de gerechten in eigen schaaltjes te doen.
Graag geven wij u advies inzake de verwarmingswijze.
Als u geen varkensvlees of rundvlees wilt in het menu kunt u een ander gerecht
kiezen met een ander vleessoort.
Menu’s zijn uitbreidbaar met:
Voorgerecht
Soto ayam een soort kippensoep, maar dan anders € 6,00 of:
Soto Madura, een pittige rundvlees soep € 6,00.
Nagerecht
Indische vruchten cocktail, heerlijk fris nagerecht met tropische vruchten, kokos,
agar-agar (puddingblokjes) € 4,50
Snacks :
Mini Loempia vegetarisch, (5 stukjes) + chilisaus
Pangsit (3 stukjes) + chilisaus
Diverse snacks zoals Lemper, Loempia, Martabak
Indische Pastei, Pikante rundvlees ragout pastei
Risolles kip (ragout) of heet rundvlees (ragout)
Curry Driehoek (5 stukjes) + chilisaus
Spekkoek partje, diverse smaken
Spekkoek heel, diverse smaken

€ 1,75
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 1,75
€ 2,00
€ 12,00

Bestellen
U kunt uw kerstmenu(‘s) bestellen in winkel van Putri Solo of telefonisch of per email.
Verzoeke te betalen bij het bestellen.
Ophalen
U kunt uw bestelling maandag 24 december tussen 12.00 en 17.00 uur ophalen.
Thuis kunt u de gerechten op een koele plaats bewaren, in de koelkast, of in de
schuur (als het niet warmer is dan 7 graden).
Alle gerechten zijn vers bereid en daarom gemakkelijk 2 dagen te bewaren.
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Bezorgen
Wij kunnen uw bestelling ook bezorgen. We bezorgen op maandag 24 december
vanaf 17.30 uur (tot ca 21.00 uur). De kosten voor het bezorgen bedragen € 5,00
(ongeacht het aantal menu’s) Dit dient u aan te geven wanneer u bestelt.

Uw eigen menu samenstellen
U kunt natuurlijk ook zelf een feestelijk menu samenstellen aan de hand van onze
voorraad in de vitrine’s. De gerechten worden dan gewogen om de prijs te bepalen.
Let wel op dat op de maandag 24 december in de loop van de dag de voorraad
beperkter kan worden.
Gastronoom schalen huren
Viert u kerst met een groot gezelschap
dan kunt u bij Putri Solo chaffing dishes huren om de
gerechten gemakkelijk warm te houden en te presenteren.
Vraag ons om de tarieven.

Laat Putri Solo voor u koken deze kerst !
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