
MENU’S    LOSSE GERECHTEN
COMPLETE MAALTIJDEN

SNACKS
BROODJES

VOOR EEN AUTHENTIEK 
INDONESISCHE SMAAKBELEVING 

EN GASTVRIJHEID

WINKELCENTRUM MIDDENHOVEN
Brink 18  •  1188 NC  Amstelveen

020 - 640 7201  •  info@tokomammie.nl

www.tokomammie.nl

OPENINGSTIJDEN: 
maandag: 15.00 - 19.00 uur

dinsdag t/m vrijdag: 11.30 - 19.00 uur
zaterdag: 11.00 - 20.00 uur
zondag: 16.00 - 19.00 uur



MAALTIJDEN
Basisgerecht naar keuze met  
2 x vlees en/of kipgerecht, 2 x groentegerecht,  
1 x eigerecht, atjar ketimoen, kroepoek,  
gebakken uitjes en sambal € 11,00

GADO2 
Geblancheerde groente met tahoe, tempeh,  
ei, taugé, gado2 saus, kroepoek, gebakken  
uitjes en sambal.  € 8,00

MENU’S
Saté menu (basisgerecht met groente  
naar keuze en 4 stokjes kipsaté, uitjes,  
kroepoek en sambal) € 9,95

Roti menu (kerrie kip, kerrie aardappel, 
kouseband, kerrie ei en rotiplaat) € 11,00

BASISGERECHTEN per 100 gram

Nasi putih (witte rijst) € 0,80
Nasi goreng (gebakken rijst) € 1,25
Bami goreng (gebakken bami) € 1,25
Nasi kuning (gele rijst) € 1,25
Lontong € 0,80

VLEES EN KIP GERECHTEN per 100 gram

Daging basa (rundvlees verreikt  
met o.a. ketoembar, sereh en ketjap)  € 2,25
Daging Rendang (rundvlees met kokos) € 2,25 
Daging pedis (rundvlees pittig)  € 2,25
Ayam Ketjap (kip in zoete ketjap) € 2,25
Ayam Smoor (kip met o.a. kaneel en nootmuskaat) € 2,25 
Ayam pedis (pittige kip)  € 2,25

VIS per 100 gram

Ikan bali (makreel) € 3,50 
Bakkeljauw € 4,00 
Udang peteh (garnalen met petehbonen; duurt  
langer i.v.m. bereiding) € 4,00

VEGETARISCH per 100 gram

Tempeh kering (krokant, zoet) € 2,50
Sambal goreng tempeh 
(met o.a. sereh gember en ketjap) € 2,25
Tahu Pedis (pittig) € 2,25

GROENTE per 100 gram

Sambal Goreng Boontjes  
(snijboontjes met kruiden) € 1,75
Sayur Lodeh (kool, sperziebonen  
en wortel in kokosmelk en kruiden) € 1,75
Atjar Ketimoen € 1,75
Brocolli tumis € 1,75
Spitskool tumis (met tempeh) € 1,75
Groente van de dag (pittig bereidt) € 1,75

EI GERECHT per stuk

Telor santen (ei in kokosmelk)  € 1,25
Telor pedis (pitti ei)  € 1,25

SATÉ per portie

Sate Ayam (kip, 4 stokjes met saus) € 6,00
Satésaus per 100 gram € 1,00

SNACKS per stuk

Bapao Rund/kip (mild of pittig) € 2,60
Risolles Kip (mild of pittig) € 2,10
Loempia Vegetarisch € 2,10
Lemper Kip € 2,10
Pastei Kip € 2,10 
Pastei vegetarisch € 2,10
Indische kroket € 2,10
Pisang goreng (gebakken banaan) € 2,10
Spekkoek / lapis € 1,75

HUISGEMAAKTE SAMBAL per bakje 125 cc

Sambal badjak € 3,00
Sambal tomat € 3,00

BROODJES per stuk met sambal/zuur

Met kip of vlees € 3,75
Met tahu of tempeh € 3,50
Met telor pedis of telor santen (ei) € 3,00
Met bakkeljauw € 4,00

DIVERSE DRANKEN per stuk v.a. € 2,00 D
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Catering
Wij verzorgen graag uw private dining feestje  
of  evenement. Een passende  catering op maat  
aan huis of op locatie. Voor meer info kunt u  

hiernaar in onze  winkel informeren. U kunt ons  
uiteraard ook mailen naar: info@tokomammie.nl  

of bellen op 020-6407201


