Indonesische snacks
		Per stuk
Bapao (kip, varken, rund, vegetarisch)		
€2,25
Bapao pedis (kip, varken, rund) 		
€2,25
Frikadel jagung (maïskoek)			
€2,00
Lemper (kleefrijst met kippenvulling)		
€2,00
Lumpia ketjil (varkenvlees)			
€1,50
Martabak (vlees met ei)			
€2,00
Pastei (kip, rund, vegetarisch)		
€2,00
Pastei panada (tonijn)			
€2,00
Pisang goreng (gebakken banaan)		
€1,50
Risolles (runder ragout)			
€2,00
Vuurhapje 				€2,00

Koekjes 				Per stuk
Ketan Bali				€1,75
Klepon (4)				€1,50
Kue lapis					€1,75
Kue talam				€1,75
Kue dadar				€1,75
Kue mangkok				€1,50
Lapis surabaja				€1,75
Nogosari					€1,75
Ondé ondé				€1,75
Pandan cake				€1,50
Rotti kukus				€1,75
Tjendol					€2,50
Wadjik ketan				€1,75

Afhaal
Toko Bali Zwolle
is sinds 1977 een begrip
in Zwolle en omstreken. De
authentieke gerechten zijn af te halen
in 1 persoons maaltijden of u kunt het laten
afwegen. Alle verpakkingen zijn magnetron
bestendig en kunnen in de toko verwarmd worden of
thuis. Het team van Toko Bali Zwolle helpt u graag verder
met het selecteren van uw eigen samengestelde rijsttafel of
maaltijd(en).
Toko Producten
Kookt u liever zelf? Of wilt u wat nieuws uit proberen? In de toko
verkopen wij verse en voorverpakte kruiden, specerijen en
exotische producten uit diverse landen. Ook verkopen wij kroepoek
(gebakken en ongebakken), sambal, sushi producten, boemboe’s, rijst,
noodles, bamisoep, spekkoek, pastei, risolles, lempers, lumpia’s,
eigen gemaakte koekjes en nog veel meer.
Cateringservice
Naast het afhalen van diverse authentieke Indonesische
gerechten biedt Toko Bali Zwolle ook catering aan. Er zijn
verschillende soorten rijsttafels mogelijk. Deze worden geleverd in
chafing dishes en kunnen afgehaald of geleverd worden aan zowel
particulieren en zakelijke gezelschappen.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website.
Wij wensen u veel plezier op uw culinaire reis en alvast een
“selamat makan” (smakelijk eten) en “sampai ketemu lagi” (tot ziens)!
Openingstijden Toko

Spekkoek				Kwart/ Heel
Banaan					€2,95/€11,00
Chocola
Cocos
Moskovisch
Origineel
Pandan

Wist u dat...
U van te voren uw afhaalbestelling ook telefonisch
kan doorgeven?
Wij uw portie rames ook in ovenbestendige bakjes
kunnen verpakken?
Indien er iets mist uit de toko u dat bij ons aangeven en wij kijken of
het mogelijk is om het toe te voegen aan ons assortiment?

Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag		
Zondag 		

13.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
10.00 - 20.00
13.00 - 20.00

meals

Thomas a Kempisstraat 19
8021 BG Zwolle
038 453 32 72

Varkensvlees gerechten		
Babi ketjap 			
Babi pedis spek 			

Per ons
€2,25
€2,25

Rundvlees gerechten		
Per ons
Daging rendang
		
€2,50
Daging rudjak 			
€2,25
Daging smoor			€2,25
Frikadel bali 			
€0,90
Frikadel daging			€1,00
Kip gerechten			
Per ons
Ajam bali 			
€2,25
Ajam blado 			
€2,25
Ajam gledek 			
€2,25
Ajam kacang mente		
€2,50
Ajam kerrie			€2,25
Ajam ketjap			€2,25
Kipkarbonade			
Ajam bali (kipkarbonade) 		
Ajam blado (kipkarbonade) 		

Per stuk
€1,95
€1,95

Saté			
Saté ajam (kip)			
Saté babi (varken)			
Saté daging (rund)			
Saté kambing (geit)		
Saté tahu (vegetarisch)		
Saté udang (garnalen)		

(3 stokjes)
€4,25
€4,25
€6,75
€6,75
€3,25
€7,75

Vis gerechten			
Ikan bali 				
Ikan pèpesan 			
Sambal goreng udang 		

Per ons
€2,50
€2,50
€2,95

Hele makreel			
Pèpesan bali (hele makreel)
Pèpesan (hele makreel) 		

Per stuk
€7,95
€7,95

Aardappel, soja, vegetarisch
Kentang/aardappel kerrie 		
Kentang/aardappel pedis 		
Sambal goreng kentang		
Sambal goreng tahu/tofu 		
Sambal goreng tempé 		
Sambal goreng tempé kering
Tahu/tofu goreng 			
Tahu/tofu taotjo 			
Tahu/tofu tomaat 			
Tempé goreng 			
Tempé tomaat 			

Per ons
€1,95
€1,95
€1,95
€1,95
€1,95
€2,50
€0,60
€1,95
€1,95
€0,50
€1,95

Ei/ Telor 			Per stuk
Sambal goreng telor (halve ei)
€0,65
Telor blado (hele ei) 		
€1,25
Groenten/Sayuran		 Per ons
Atjar kool			€1,50
Atjar ketimun (komkommer)		
€1,95
Atjar tjampur (gemengde groenten) €1,95
Oblok oblok 			
€1,95
Ora aré				€1,95
Paksoy met tahu			
€1,95
Sambal goreng boontjes 		
€1,95
Sambal goreng taugé		
€1,95
Sayur lodèh			€1,95
Tjap tjoi				€1,95
Tumis kankung (seizoen)		
€2,95
Urap				€2,50
Vooraf te bestellen		
Hele koeken (prijs op aanvraag)

Per Portie

www.tokobalizwolle.nl
Facebook/Instagram: Tokobalizwolle
info@tokobalizwolle.nl

1 persoons maaltijden		
Per portie
Rames
1 Basis met 2-vlees, 2-groenten en
1 half ei				€10,00
Grote rames (met extra basis)
1 Basis met 2-vlees, 2-groenten en
1 half ei				€12,50
Rames (vis en vlees)
1 Basis met 1-vlees, 1-vis,
2-groenten en 1 half ei		

€11,50

Rames (vis)
1 Basis met 2-vis, 2-groenten
en 1 half ei			

€12,50

Makanan Bali
1 Basis met 1-vlees gerecht,
1-groente, 1 half ei			

€8,00

Makanan Bali weekaanbieding
Gerechten wekelijks geselecteerd
door de keuken			

€7,00

				Per portie
Gado Gado			€4,50
Lontong				€2,00
Basis				Per 500 gr
Bami goreng			€4,50
Mihoen				€4,50
Nasi goreng			€4,50
Nasi kuning			€4,50
Nasi pedis 			
€4,50
Witte rijst				€4,50

= Mate van pittigheid
Voor allergeneninformatie kunt u zich wenden tot het personeel.

