KLEINE GERECHTEN
Pindasaus
Bakabana

Gebakken banaan in beslag

Loempia

Kip of vegetarisch

Pitjel

warme javaanse salade met pindasaus

Kipsate

Met pindasaus of ketjap

€ 0,80
€ 1,40
€ 2,80
€ 5,00
€ 5,50

Teloh

Vers gebakken cassave
Pindasaus
Bakkeljauw (klein/groot)
Trie (klein/groot)
Mix (bakkeljauw en trie) (klein/groot)

€ 4,50
€ 5,50/ € 8,50
€ 6,00/ € 9,50
€ 6,50/ € 11,00

BROODJES
Fachong (kip)
Kalfsvlees
Kerrie ei
Tempeh
Kipsate met pindasaus
Kip ketjap
kip kerrie
lamsvlees kerrie
Rundvlees ketjap
Rendang (rundvlees in kokos)
Pom
Kerrie ei met kouseband
Tempeh met kouseband
Bakkeljauw
Ayam Pedis (pittige kipfilet)

€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50

€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50

OVER ONS
Spang Makandra vindt zijn oorsprong in het jaar
van 1978 en is een van de eerste warungs
(eethuizen) van Nederland. Spang Makandra is
inmiddels een begrip in Amsterdam en omstreken.
Wij beschouwen onze gasten niet als klanten maar
als onze familie. Ons doel is om altijd authentieke
smaken te blijven bereiden voor een betaalbare
prijs. Dagelijks bereiden wij verse maaltijden met
ontzettend veel liefde voor product en smaak

€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00

CATERING

€ 4,50

Wilt u catering voor uw bedrijfsevenement, verjaardag,
trouwerij, lunch of anders, dan bent u bij ons aan het
juiste adres!
Heeft u interesse?
Neem dan contact met ons op.
Email: info@spangmakandra.nl

SNACKS
Bananenchips
Kroepoek | Emping
Maizena-koek | brong brong

DRANKEN
Dawet (zoet kokos drankje)
Markoesa (passievrucht drankje)
Surinaamse Gember
Surinaamse Kola stroop
Fernandes (blauw, groen, geel, rood)
Coca-Cola Original || Coca-Cola Zero
Spa blauw || Spa rood
Ice-tea original || Ice-tea Green
Cream Soda || Coconut Juice
Red Bull
Jamaican Ginger
Appelsap || Aloë Vera
AA | Sprite | Fanta
Thee || Koffie
Muntthee

€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00

SPANG MAKANDRA ZUID

SPANG MAKANDRA WEST

Gerard Doustraat 39
1072VK AMSTERDAM
Tel: 020 - 670 50 81

Tussenmeer 227
1069 DN AMSTERDAM
tel: 020 - 846 58 41

SPANG MAKANDRA CENTRUM

Rozengracht 214
1016 NL AMSTERDAM
Tel: 020 - 846 58
OPENINGSTIJDEN

MA - ZA: 11:30 TOT 22:00
ZO: 13:00 TOT 22:00

SOEP
Kleine gerechten
Saoto soep (klein/groot)
Geserveerd met kip, tauge, soe-on, ei en
witte rijst

Saoto soep vegetarisch (klein/groot)

NASI | BAMI | TJAUWMIN GERECHTEN
€ 6, 00 / € 8,00

€ 5, 00 / € 7,00

Geserveerd met tauge, soe-on, ei en witte
rijst

WITTE RIJST GERECHTEN

Alle gerechten worden geserveerd met diverse groentes

Gestoofde javaanse kip aan bout
Kerrie kip aan bout
Kipsate
Kipfilet kerrie
Kipfilet ketjap
Geroosterde kip aan bout
Rundvlees ketjap
Lamsvlees kerrie
Ayam Pedis (pittige kipfilet)
Bakkeljauw
Rendang (rundvlees in kokos)
Mix vlees (kipfachong, geroosterde kip
en kalfsvlees)

€ 10,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 11,00
€ 11,00
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 12,00
€ 13,00
€ 13,00
€ 13,50

ROTI GERECHTEN

Alle gerechten worden geserveerd met diverse groentes

Gestoofde javaanse kip aan bout
Kerrie kip aan bout
Kipsate
Kipfilet kerrie
Kipfilet ketjap
Geroosterde kip aan bout
Rundvlees ketjap
Lamsvlees kerrie
Ayam Pedis (pittige kipfilet)
Bakkeljauw
Rendang (rundvlees in kokos)
Mix vlees (kipfachong, geroosterde kip
en kalfsvlees)
VEGETARISCHE GERECHTEN
Witte rijst

Met kouseband, spitskool, paksoi en tahu/tempeh

Nasi | Bami | Tjauwmin
Met kouseband, spitskool, paksoi en tahu/tempeh

€ 11,50
€ 11,50
€ 11,00
€ 11,50
€ 11,50
€ 12,00

Kerrie masala gerecht met aardappelen, groentes, ei en
een rotiplaat

Kip aan bout
Kipfilet
Rundvlees
Lamsvlees
Mix vlees (lamsvlees en kipfilet)

€ 12,00
€ 12,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 13,50
€ 14,00

€ 11,00

€ 11,50
€ 12,00
€ 12,00
€ 13,50

SPECIALS
Javaanse rames

€ 13,50

Nasi Rames

€ 14,00

Indo Rames

€ 14,00

Pom

€ 13,50

Rijst, bami, kouseband, kipsate, rundvlees, kipfilet
en aardappelsambal
Nasi, bami, kouseband, kipsate, rundvlees, kipfilet
en aardappelsambal

€ 10,00

€ 11,50

Witte rijst met sayur lodeh, tempeh, rendang en
ayam pedis

Roti

€ 11,00

GadoGado

€ 12,00

Bruine bonen

€ 13,50

Bruine bonen

€ 12,00

Spang Makandra special

€ 13,50

Javaanse Rames vegetarisch

€ 12,50

Indo Rames vegetarisch

€ 13,00

Met aardappelen, kouseband, spitskool, paksoi en
tahu/tempeh
witte rijst, gestoomde groentes, tahoe, ei, geserveerd
met een mixsaus van pindasaus en ketjap
witte rijst met kouseband, spitskool, paksoi,
tahu/tempeh en bruine bonen
Nasi & bami met kouseband, spitskool, paksoi,
tahu/tempeh en aardappelsambal
Witte rijst met sayur lodeh, kouseband en
tahu/tempeh

Spang Makandra special vegetarisch

Nasi & bami met kouseband, spitskool, paksoi,
tahoe/tempeh, ei en perkedel (gebakken aardappel)

€ 13,00

Witte rijst met Pom (ovenschotel van ‘tayer’),
kouseband en kip aan bout of kipfilet
Bruine bonen met witte rijst, kouseband, spitskool
en kip aan bout of kipfilet
nasi & bami, kipfilet, kipsate, kouseband, ei,
aardappelsambal en perkedel (gebakken
aardappel)

DIVERSEN
Witte rijst
Nasi | Bami | Tjauwmin
Rotiplaat
Bakje kip of vlees vanaf
Bakje groenten vanaf

€ 3,00
€ 4,50
€ 3,00
€ 5,00
€ 4,00

