
 

 

Kerstmenu Ira Dewi Deluxe vanaf 2 personen € 29,50 p.p.  

Nasi kuning - gele rijst                                                                                                                                       

Tumis sajoer tjampoer - gemengde roergebakken groenten (niet pittig)                                                                                                                                  

Tahoe tempé boemboe Bali  - gebakken tofoe en tempé in licht pittige boemboe Balisaus              

Pepesan terong  - gegrilde aubergine in een pittige knoflook uiensaus                                                     

Telor Bali -  licht pittig ei in Balinese saus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Rendang  - licht pittig Indisch ‘draadjesvlees’                                                                                                                                                           

Ajam boemboe roejak - licht pittige kippedijen (zonder bot) met vel  in knoflook uiensaus, met een 

vleugje kokosmelk bereid op de houtskoolbarbecue                                                                                                                                               

Javaanse gehaktballetjes - in licht pittige ketjapsaus                                                                                                                                   

Saté ajam - kipsaté inclusief huisgemaakte pindasaus met grove pinda’s,  2 per persoon                                                                                                                                       

Atjar putih – gemengde zoetzure groenten                                                                                                                                                       

Seroendeng – kokosrasp met pinda’s                                                                                                                                                                                                                                                                      

Kroepoek  

 

De afgebeelde gerechten kunnen afwijken van het kerstmenu, nasi kuning, saté’s, atjar en 

seroendeng niet afgebeeld.  

 

 

 

 

 



 

 

Tip nagerecht 

Serveer diverse soorten plakjes spekkoek met een bolletje vanille ijs. Wilt u het helemaal afmaken? 
Schenk er dan een likeurtje bij zoals Tia Maria of Sayah spekkoek likeur ;-) 

 

 

Hoe werkt het? 

Onze kerst afhaalmenu’s zijn uitsluitend in even aantallen te bestellen;                                                                   

De Bir Bintang en Sayah spekkoeklikeur zijn uitsluitend vooraf te bestellen tijdens de gehele 

december maand;                                                                                                                                                                    

U kunt uw bestelling op afspraak ophalen vanaf 24 t/m 26 december of 31 december;                                                           

Bezorgen is ook mogelijk, hiervoor berekenen wij € 12,50 bezorgkosten binnen de Zaanstreek;                                    

Onze disposables zijn geschikt voor de magnetron;                                                                                                

Heeft u een groter gezelschap met de feestdagen? Wij leveren onze kerstmenu ook in 

warmhoudschalen vanaf 10 personen. Let op! Wij kunnen maar een beperkt aantal reserveringen 

met de feestdagen aannemen voor grotere gezelschappen;                                                                                             

U kunt uw bestelling doorgeven per e-mail naar: info@iradewi.nl;                                                               

U krijgt altijd een bevestiging van uw bestelling, in verband met de drukte kan het een dag of twee 

duren voordat u een bevestigingsmail van ons ontvangt;                                                                                                

Heeft u liever telefonisch contact? U kunt vanaf woensdag t/m zondag tussen 16.00 – 20.00 uur ons 

telefonisch bereiken op: 075-6355899. 

 

Team Ira Dewi wenst u vast hele prettige feestdagen toe! 

mailto:info@iradewi.nl

