
Bumbu JAWA
MENU

for English 
& photo’s



1. Broodje saté ayam  -  7.95
Gegrilde k ip met pindasaus 

2. Broodje ayam cashew -  7.50
Kip met cashewnoten

3. Broodje ayam pedis -  7.50
Pittige k ip

4. Broodje daging blado -  7.50
Pittige rundvlees met petehbonen 

5. Broodje rendang -  7.50
Licht pitt ige rundvlees gesmoord in kokos 

6. Broodje daging semur -  7.50
Rundvlees gesmoord in ketjap

7. Broodje udang petéh -  7.95
Pittige k leine garnalen met petehbonen  

8. Broodje tahu bali  -  6.75
Pittige tofu 

9. Broodje terong blado -  6.95
Pittige aubergine

10. Broodje gado -  gado (geen salade)  -  6.75
Gekookte groenten met pindasaus

Alle broodjes worden op de toast gezet en geserveerd met een salade

“Take me away
and eat me on the way”
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Bumbu Jawa broodjes
(tot 16:00 uur)



De soepen worden niet geserveerd met rijst.  Dit kan apart bij  besteld worden

11. Pangsit goreng (6 st.)  -  4.95
Gebakken bladerdeeg gevuld met gehakt 

12. Lumpia Semarang (2 st.)  -  5.25
Gebakken bladerdeeg gevuld met groenten, jonge bamboe en k ip.  

13. Lumpia vegetarisch (4 st.)  -  5.25
Kleine gebakken dunne bladerdeeg gevuld met tofu en groenten.

14. Risolles (2 st.)  -  5.25
Gebakken dunne gepaneerde bladerdeeg gevuld met k ipragout.

15. Krupuk udang  -  2.75
Crackers gemaakt van garnalen

 

16. Emping Bumbu Jawa -  3.25
Crackers gemaakt van noten

17. Rempyek -  3.75
Crackers gemaakt van noten
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18. Soto ayam  -  6.50  
Kippensoep met k ipstukjes,  taugé en ei
 
19. Bakso sapi -  7.50
Rundvleesballetjessoep 

20. Bakmie ayam  -  8.75 
Bamiesoep met k ippendij  bereid in ketjap 
Extra:  bakso of pangsit  goreng           + 2.00        

21.  Sup buntut -  8.75
Ossenstaar t soep 

22. Rawon -  8.75
Rundvleessoep bereid met k luwaknoten 

23. Gulai kambing  -  8.75
Soep met geitenvlees bereid in gulai  saus
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Voorgerechten

Soepen



Bumbu Jawa schotels

bumbu plate
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24. Nasi goreng kampung -  10.50
Pittige gebakken r i js  met omeletsl ier ten 

25. Nasi goreng ayam- 11.50
Pittige gebakken r i jst  met k ip 

26. Bami goreng ayam- 11.50
Gebakken bami met k ip 
 
27. Nasi goreng seafood -  13.50      
Gebakken r i jst  met zeevruchten 

28. Bami goreng seafood -  13.50      
Gebakken bami met zeevruchten 
   
29.  Bumbu Jawa schotel -  13.50 
Schotel  met r i jst ,  2 vleesgerechten, 2 vegetarische gerechten, 
2 stokjes,  saté ayam, half  ei  en krupuk

- met gebakken rijst,  gele rijst,  gebakken bami of lontong +1.00
- met saté kambing +1.00

30. Bumbu Jawa vegetarisch -  13.50 
Schotel  met r i jst ,  5 vegetarische gerechten, half  ei  en emping

- met gebakken rijst,  gele rijst,  gebakken bami of lontong +1.00

31. Nasi Tumpeng -  14.50
Schotel  met gele r i jst  met daging rendang, tempeh kering,  urap-urap, 
sambal goreng buncis,  perkedel,  saté ayam en krupuk.  

- met saté kambing +1.00

32. Saté schotel -  16.50   
Schotel  met r i jst ,  2 stokjes saté ayam, 2 stokjes saté kambing, 
2 stokjes saté udang en krupuk.  

- met gebakken rijst,  gele rijst,  gebakken bami of lontong +1.00

33. Lontong cap gomek -  14.50
Schotel  met lontong. sambal goreng udang peteh, daging rendang, 
ayam opor,  sambal goreng telor,  sayur lodeh en bubuk lontong. 



Keuze basisgerecht: nasi putih, nasi goreng, nasi kuning, bami goreng of lontong 

  

37. Rijsttafel Bumbu Jawa speciaal 
voor 2 personen -  45.50

Pangsit  goreng

2 basis gerechten
Daging rendang

Ayam cashew
2 stokjes saté ayam

2 stokjes saté kambing 
Sayur lodeh 

Sambal goreng buncis 
Gado- gado

Sambal goreng telor 
Krupuk udang

Serundeng

pisang goreng

 38.  Rijsttafel kecil  
voor 1 persoon  -  18.50

1 basis gerecht 
2 vleesgerechten, 

2 stokjes saté ayam 
3 vegetarische gerechten

Sambal goreng telor
Krupuk udang

Serundeng

39.  Rijsttafel Vegetarian
voor 1 persoon  -  18.50

1 basisgerecht 
Tempé kering

Tahu Bali  
Tahu telor 

3 groenten gerechten, 
Sambal goreng telor
Emping Bumbu Jawa

Serundeng

34. Rijsttafel Tumpeng 
voor 2 personen -  41.50
 

Nasi  kuning 
Daging rendang 
Ayam goreng
Daging blado
Tempeh kering
Urap- urap 
Perkedel 
Krupuk udang 

Spekkoek

35. Rijsttafel Saté’s 
voor 2 personen -  45.50

2 basisgerechten
3 stokjes saté ayam 
3 stokjes saté kambing 
3 stokjes saté udang
3 stokjes cumi-cumi 
Sayur lodeh
Gado- gado 
Krupuk udang 
Acar ketimun

Rujak manis

36.  Rijsttafel Bumbu Jawa 
voor 2 personen -  38.50

2 basis gerechten
2 vleesgerechten
4 stokjes saté ayam 
3 vegetarische gerechten
Sambal goreng telor
Acar ketimun
Serundeng
Krupuk udang 
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Rijsttafels



Bumbu Jawa gerechten 

Saté gerechten 

40. Saté ayam -  9.25
4 stokjes gegri lde k ippendij  met pindasaus

41. Saté kambing -  10.25
4 stokjes gegri lde geitenvlees met ketjapsaus
 
42. Saté udang  -  13.75
4 stokjes gegri lde garnalen met pittige saus

43. Saté cumi -  cumi   -  13.75
4 stokjes gegri lde intkvis met ketjap saus 
  
Kip gerechten

44. Ayam bakar  -  12.50  
Gegrilde k ipstuk met sambal ketjap

45. Ayam penyet -  12.50  
Gebakken k ipstuk met sambal 

46. Ayam goreng -  12.50  
Gebakken k ipstukjes 

47. Ayam opor  -  11.50
Gekookte k ipstuk bereid in kokos

48. Nasi ayam cashew  -  9.50
Gebakken k ippendij  bereid in ketjap met cashewnoten

49. Nasi ayam pedas  -  9.50
Pittige gebakken k ippendij  

Rundvlees gerechten

50. Nasi blado -  9.50
Pittige rundvlees met petehbonen 

51. Nasi rendang  -  9.50 
Mild pittige rundvlees gesmoord in kokos

52. Nasi semur -  9.50
Rundvlees gesmoord in ketjap 

53. Paru -  paru goreng  -  11.50
Gebakken runderlongen

Alle Bumbu Jawa gerechten worden geserveerd met rijst en garnituren. 
Met nasi goreng, bami goreng, nasi kuning of lontong rekenen wij een toeslag van 1.00 euro
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Lorem ipsum

Vis- en garnalengerechten

54. Udang goreng or Udang bali-  18.50 
Gebakken garnalen (optioneel met pittige saus)

55. Ikan bakar  -  17.50  
Gegrilde dorado vis met sambal ketjap 

56. Ikan pepesan -  10.25
Gestoomde makreel met pittige saus 

57. Sambal goreng udang peteh -  10.25
Pittige k leine garnalen met petehbonen 

58. Sio may (zonder r i jst)   -  8.50 
Gestoomde vis dumpling met kool,  tofu en ei  met pindasaus

59. Empek -  empek (zonder r i jst)  -  8.50 
Gebakken viscake gemaakt van vis,  tapioca en ei  met gekookte bami 
zoet l icht pitt ige saus en komkommers.

Vegetarische gerechten            

60. Gado -  gado  -  8.50 
Gekookte groenten, tofu,  tempe en ei  met pindasaus en krupuk

61. Lotek  -  8.50       
Gekookte groenten met l icht pitt ige pindasaus

62. Urap- urap -  8.50       
Gekookte groenten met geraspte gekruide kokos

63. Tahu ketoprak  -  8.50      
Gebakken tofu en taugé met ketjapsaus

64. Nasi terong blado -  7.50      
Pittige gebakken aubergine

65. Tahu telor  -  11.50
Omelet met tofu en ketjap saus

66. Dadar Jawa - 9.00   
Pitt ige omelet

67. Dadar Isi  -  9.75  
Omelet met gehakt
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Alle Bumbu Jawa gerechten worden geserveerd met rijst en garnituren. 
Met nasi goreng, bami goreng, nasi kuning of lontong rekenen wij een toeslag van 1.00 euro



Vis- en garnalengerechten

54. Udang goreng or Udang bali-  18.50 
Gebakken garnalen (optioneel met pittige saus)

55. Ikan bakar  -  17.50  
Gegrilde dorado vis met sambal ketjap 

56. Ikan pepesan -  10.25
Gestoomde makreel met pittige saus 

57. Sambal goreng udang peteh -  10.25
Pittige k leine garnalen met petehbonen 

58. Sio may (zonder r i jst)   -  8.50 
Gestoomde vis dumpling met kool,  tofu en ei  met pindasaus

59. Empek -  empek (zonder r i jst)  -  8.50 
Gebakken viscake gemaakt van vis,  tapioca en ei  met gekookte bami 
zoet l icht pitt ige saus en komkommers.

Vegetarische gerechten            

60. Gado -  gado  -  8.50 
Gekookte groenten, tofu,  tempe en ei  met pindasaus en krupuk

61. Lotek  -  8.50       
Gekookte groenten met l icht pitt ige pindasaus

62. Urap- urap -  8.50       
Gekookte groenten met geraspte gekruide kokos

63. Tahu ketoprak  -  8.50      
Gebakken tofu en taugé met ketjapsaus

64. Nasi terong blado -  7.50      
Pittige gebakken aubergine

65. Tahu telor  -  11.50
Omelet met tofu en ketjap saus

66. Dadar Jawa - 9.00   
Pitt ige omelet

67. Dadar Isi  -  9.75  
Omelet met gehakt

A la carte

Saté gerechten

Vlees gerechten

Vegetarische gerechten

75. Sayur lodeh  -  6.00 
Zacht gekookte groenten in kokosmelk

76. Sambal goreng buncis -  6.00 
Pitt ige boontjes 

77. Terong blado -  6.00 
Pitt ige gebakken aubergine

78. Tempeh kering -  6.00 
Zoet pitt ige krokante sojabonen 

79. Tahu bali  -  6.00 
Pitt ige tofu

80. Rujak cingur  -  8.75
Gemenge koude groenten en fruit  met 
garnalenpasta en rundvleesstukjes met krupuk
Let op! dit gerecht bevat vlees en schaaldieren!

 

  
 

Bijgerechten

81. Acar ketimun  -  5.50 
Zoetzure komkommers

82. Nasi putih -  2.50
Witte r i jst

83. Nasi goreng -  3.00
Gebakken r i jst  
 
84.  Bami goreng -  3.00
Gebakken bami 

85. Nasi kuning -  3.00  
Gele r i jst

86. Lontong -  3.00
Kleefr i jst  blokjes

68. Saté Ayam  -  7.50 
Gegri lde k ippendij  met pindasaus

69. Saté kambing  -  8.50 
Gegri lde geitenvlees met ketjapsaus

70. Ayam pedis  -  8.00 
Pitt ige gebakken k ippendij  

71. Ayam Cashew  -  8.00 
Gebakken k ippendij  in ketjap met cashewnoten

72. Daging Blado  -  8.00 
Pitt ige rundvlees met petehbonen 

73. Daging Rendang  -  8.00 
Mild pittige rundvlees gesmoord in kokos

74. Daging Semur -  8.00 
Rundvlees gesmoord in ketjap
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 A la carte gerechten worden zonder rijst en garnituren geserveerd. 



87. Tjendol -  3.95
Kokosdrankje met javaanse palmsuiker,  hun kwee ( jel ly)  en jackfruit

88. Es Cincau-  3.95
Kokosdrankje met cincau en Javaanse palmsuiker

89. Kopi luwak cincau -  4.25
Witte ko�e luwak met gecondenseerde melk en cincau 

90. Es kelapa muda -  4.50
Kokosdrankje met jonge kokosvlees

91. Es campur -  4.75 
Kokosdrankje met verschil lende fruitcocktail ,  gelei  en pandansiroop 

92. Es shang hai-  4.75 
Schaa�jsdrankje met verschil lende fruitcocktail ,  gelei ,  
pandansiroop en gecondenseerde melk .

93. Es teler -  4.95 
Kokosdrankje met avocado, palmfruit  en jackfruit

94. Jus alpukat  -  5.25 
Indonesische avocado smoothie
Extra:  vanil la i jsbolletje + 1.25

95. Rujak manis  -  7.50  
Gemengde fruit  en komkommer met l icht pitt ige zoete dressing

96. Spekkoek -  2.95 
2 puntjes Indonesische cake
Extra:  vanil le i jsbolletje + 1.25 |  s lagroom + 0.50

97. Pisang goreng -  2.75 
Gebakken banaan met Javaanse palm suiker

Nagerechten
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“Take me away
and drink me on the way”



98. Tiga es krim -  3.95 
3 bolletjes i js  met slagroom
Keuze uit :  aardbei,  chocolade,  vanil le

99. Es krim buah -  4.25  
3 bolletjes i js  met fruitcocktail
Keuze uit :  aardbei,  chocolade,  vanil le

100. Dame blanche -  3.95
Vanil le i js  met chocolade saus en slagroom 
 

Koude dranken                                                                       Warme dranken           

Kopi Tubruk -  3.25
Zwar te ko�e

Kopi Tubruk manis -  3.75
Zoete z war te ko�e

Kopi Jahe -  3.95
Ko�e met gember

Ko�e -  2.50
Ko�e verkeerd -  2.95

Cappucino  -  2.75
Espresso  -  2.50

Dubbele espresso  -  4.00
Matcha lattea -  2.75

Chocolade melk -  2.75
Extra:  Slagroom + 0.50

Glaasje thee -  2.25
Kleine pot chinese thee -  2.00
Grote pot chinese thee  -  3.00

Kleine pot Javanese thee  -  2.00
Grote pot Javanese thee -  3.00

Verse gember thee -  3.50
Verse munt thee  -  3.50

 

Rozensiroop -  2.50
Indonesische rozensiroop
Teh botol -  2.75
Indonesische ice tea
Soda gembira  -  3.00
Zoete siroop met bruisend water

Bier 0% -  3.75
Water -  2.75
Bruisend water -  2.75
Cola -  2.75
Cola light -  2.75
Cola zero -  2.75
Fanta -  2.75
Sprite  -  2.75
Tonic -  2.75
Bitter lemon -  2.75
Ginger ale  -  2.75
Ice tea  -  2.75
Appelsap  -  2.75
Jus d’orange  -  2.75

Dranken

“Soda gembira”  
betekent “Happy soda”

“Koffie op z’n Indonesisch”

“Een reis door de 
Indonesische keuken 

van Bumbu Jawa”





SELAMAT MAKAN

Reis mee door de Indonesische keuken van Bumbu Jawa. 

Mijn oma kookte vanaf vroeger alt i jd al  overheerl i jke Javaanse Indonesische gerechten. 
Zij  was een inspiratie voor mijn moeder en is  mijn moeder nu een inspiratie voor mij.  

Met de famil ierecepten van mijn oma, koken mijn ouders al  meer dan 40 jaar 
en ser veer ik de gerechten ook in Bumbu Jawa.

 
Het restaurant van mijn ouders,  ‘ Tjendrawasih’,  is  een bekend begrip 

in Rijswijk en omstreken. Waar generaties lang genieten van de Indonesische keuken. 
En dit  wil  ik graag voor tzetten in het har tje van Den Haag. 

Met oude recepten van oma en nieuwe recepten van mijn ouders,  
wil  ik het authentieke Indonesische keuken in een nieuw jasje stoppen. 

Zo is  Bumbu Jawa ontstaan, wat betekent “Kruiden uit  Java”.  

Familie’s,  vr ienden en collega’s komen samen voor een smakeli jke beleving bij  Bumbu Jawa. 
Proef,  herken en ontdek de authentieke Indonesische gerechten en 

ga mee op een smaakvolle ontdekkingsreis door de keuken van Bumbu Jawa. 
Met mijn creativiteit  en het harde werken wil  ik de reis met jul l ie aangaan 

en er voor zorgen dat elk bezoek aan Bumbu jawa voor elk ieder een ware beleving is.
 

groetjes,  
Natalia Purnomo

Bedankt voor uw komst bij  Bumbu Jawa 
en we hopen dat u een �jne reis door de keuken van Bumbu Jawa heeft er varen.  

Uw mening is  enorm belangrijk voor ons en 
daarom vragen wij  u om de ti jd te nemen om uw er varing 

te delen met ons door een review achter te laten op een van onze kanalen.
 

Daarnaast vinden wij  het super leuk om onze gerechten of het restaurant 
terug te zien vanuit de kant van onze gasten.  

Vergeet daarom niet om ons te taggen @bumbujawa.nl  als  u een foto maakt!

Voor nu Selamat makan !  Wat betekend, eetsmakeli jk!
 

“Een reis door de Indonesische keuken 
van                               ”    Bumbu JAWA


