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Menu : 
 

Pangsit 
 

Pisang Goreng 
Babi pangang 
Babi Ketjap 

Foe Yong Hai 
Sate Manis 

Satesaus pikant 
Ajam Boemboe Besengeh 

Rijst  
Eiermie 

 Kroepoek 
 



                     Pangsit 

(voorgerecht van bladerdeeg) 
 
 
 
Ingrediënten:  10 personen    
 
20 pangsitvellen ( wonton)     
2 gesnipperde teentjes knoflook     
1 eetlepel gehakte selderij  
½ bouillonblokje (1/2 theel. Ve-tsin ) 
200 gr. Rundergehakt 
1 eetlepel gehakte prei 
1 eetlepel gehakte bieslook 
Peper, zout, 1 eetlepel olie 
    
 
 
 
 
 
Bereiding 
 
1.  Fruit het gehakt 2 a 3 minuten in hete olie. 
2.  Voeg vervolgens knoflook en prei toe en bak het geheel even door. 
3.  Voeg vervolgens het mengsel van selderij, bieslook, peper, zout en bouillonblokje +  
vetsin toe en het geheel laten afkoelen 
4.  Vul de pangsitvellen met een theelepel van het mengsel. 
5.  Vouw de pangsitvellen dicht als een envelop ( vastplakken met geklopt ei ) 
6.  Zet de pangsit minimaal een half uur weg alvorens ze in olie op 180 gr. te frituren 
 
De pangsit serveren met een zoete pangsit of een pittige chilisaus 
 
Wijntip 
<optionele beschrijving van de wijn die bij het gerecht wordt geschonken> 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

               Pisang Goreng 

( gebakken banaan ) 
 
 

 
 
Ingrediënten:  10 personen    
 
5 rijpe bananen     
2 eieren     
3 deciliter water of melk  
200 gr. zelfrijzendbakmeel 
Snufje zout 
Olie 
Poedersuiker/suiker 

 

 
 
 
 
Bereiding : 
 

1. Maak een beslag van bakmeel, eieren en melk (iets dikker dan 
pannekoekenbeslag ) . 

2. Schil de bananen en snijd ze in vieren. 
3. Doe de schijfjes banaan in het beslag en bak ze in olie op ca. 190 gr. totdat ze 

goudbruin zijn 
 
 
De pisang goreng bestrooien met poedersuiker of suiker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               Babi Pangang 

(  no.66 ) 
 
 
 
Ingrediënten:  10 personen    
 
8oo gram nassi vlees  
3 eetlepels basterd suiker(donker) 
4 eetlepels azijn 
5 eetlepels tomaten ketchup 
5 theelepels ketjap 
1,5 theelepel sambal 
1 pot atjar tjampoer 
1 kopje bouillon binden met maizena 
  

  

 
 
 
 
 
 
Bereiding : 

1. Snij het vlees in blokjes 
2. Eerst het vlees aanbakken in olie en daarna de ingredienten toevoegen en laten 

sudderen tot het vlees goed gaar is 
 
 
Algemeen: 
Niet al te mager vlees gebruiken 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
                        



                               BabiKetjap 
        ( varkensvlees in zoete sojasaus ) 
 
 
Ingredienten 
 
1 kg varkensvlees ( hamlappen ) 
2 grote uien 
100 gr. margarine  
1 bouillonblokje en 2 theelepels vetsin 
Water, indien nodig 
5 teentjes knoflook 
Zout en peper 
12 eetlepels zoete ketjap ( manis ) 
Nb. Liever geen conimex 
Klein blikje tomatenpuree 
 
 
 
 
Bereiding : 
 

1. Snijd het vlees in kleine dobbelsteentjes 
2. Snipper de ui en knoflook heel fijn 
3. Strooi de knoflook over het vlees, samen met de peper en zout;kneed alles met 

de hand goed door elkaar 
4. Laat margarine bruin worden en fruit de ui tot deze glazig is. 
5. Voeg het vlees toe en schroei het aan alle kanten dicht ( het vlees wordt niet te 

bruin ) 
6. Voeg tenslotte de ketjap, bouillonblokje, vetsin en tomatenpuree toe, het geheel 

even omscheppen, indien nodig voeg dan wat water toe ( te dikke saus ) 
7. Deksel op de pan en het vlees ca. 1 uur zachtjes laten stoven. 

 
Algemeen : 
Niet te mager vlees gebruiken. 
 
 
Wijnadvies : Pinot Blanc ( Elzas ) 
 
 
 
 
 
       



Foe Yong Hay 
            ( krab omelet ) 
 
 
 
Ingredienten : 
 
6 krabsticks ( sirumi ) 
½ blikje bamboescheuten 
( in smalle repen gesneden ) 
2 eetlepels olie 
7 eieren 
½ doosje champions 
125 gr. doperwten 
½ theelepel zout 
 
 
Bereiding : 
 

1. Roerbak de champignons, de bamboescheuten en de erwtjes in twee eetlepels 
hete olie. Laat het mengsel afkoelen 

2. Klop de eieren los en voeg de krab en het zout toe. ( eventueel een klontje boter 
toevoegen, dit voorkomt aanbakken ) 

3. Verhit de pan goed 
4. Doe het groentemengsel in de pan en giet daar overheen het ei-krab mengsel. 
5. Is het middengedeelte gestold, keer de omelet en bak de ander kant 
6. Leg de omelet op een voorverwarmde schaal 

 
 

Saus : 
2dl bouillon 
4 eetlepels tomatenketchup 
1 eetlepel witte basterd suiker 
2 eetlepels ketjap manis 
1 theelepel djahe 
1,5 theelepel maizena 
    

Breng de bouillon aan de kook Voeg de tomatenketchup ,suiker,ketjap en djahe toe. Laat alles ,onder 
voortdurend roeren 2 tot 3 minuten zachtjes door koken Maak de maizena aan met 2 eetlepels koud 
water. Roer het mengsel door de saus en laat nog eventjes koken ( je kan er nog een beetje laos of 

klein theelepeltje sambal aan toevoegen voor pittigere smaak)  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

    Sate Manis 
           ( zoete sate ) 
 
 
 
Ingredienten : 
 
1 pond varkensvlees ( 20 stokjes ) 
3 eetlepels ketjap 
½ citroen of –sap 
Satéstokjes 
½ theelepel ketoembar ( koreander ) 
2 teentjes knoflook 
1 eetlepel suiker 
Zout en peper 
½ theelepel djinten ( komijn ) 
 
 
 
Bereiding : 
 

1. Leg de satéstokjes in water 
2. Snijd het vlees in niet al te kleine blokjes 
3. Snipper knoflook of door de knoflookper 
4. Leg vlees in een diepe schaal, strooi er zout over en voeg vervolgens de ketjap, 

citroen peper en knoflook, djinten , suiker en ketoembar toe 
5. Meng het geheel goed en laat het ca. 2 uur marineren. 
6. Rijg het vlees aan de stokjes ( ca. 3 stukjes per stokje ) en rooster het in ca. 20 

minuten onder de grill ( bbq ) 
 
 
Algemeen : 
 
Tijdens het grilleren, onder in de oven een bakje water plaatsen; hierdoor droogt het 
vlees niet zo snel uit. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

      Pikante Satesaus 
 
Ingredienten : 
 
2 rode uien 
½ eetlepel sambal oelek 
1½  eetlepel olie 
2-3 eetlepels ketjap 
Beetje suiker 
1/8 blokje santen ( cocos ) 
1 kopje melk 
2 teentjes knoflook 
Zout 
350 gram surinaamse pindakaas (1 pot ) 
2-3 eetlepels tomatenketchup 
Sap van een halve citroen 
2 bolletjes gember ( bij poeder: mespuntje) 
½ bouillonblokje en 1 theelepel ve-tsin 
 
 
Bereiding : 
 

1. Snipper de uien en knoflook heel fijn 
2. Laat de olie heet worden en fruit uien en knoflook in ca. 2 minuten 
3. Voeg pindakaas, melk, ketjap, ketjup, santen, zout en bouillonblokje toe 
4. Haal de saus van het vuur en roer haar glad, eventueel met water. 
5. Voeg vervolgens citroen en gember en tenslotte de sambal toe. 

 
 
Algemeen 
 
Wanneer de saus te lang op het vuur staat, komt de olie ( uit de pindakaas ) boven 
drijven. 
Wanneer de saus te dik is, water erbij doen. 
 
 
 
 
 
 



  Ajam Boemboe Besengeh 
                (  Hete indo Kip  )  
 
 
 
Ingredienten : 
1 malse kip 
2-3 fijngesneden teentjes knoflook* 
1 theelepel kerry* 
1 theelepel sambal ( oelek )* 
1 (volle)theelepel sereh* 
3 kopjes water 
Zout  
2 eetlepels olie 
2 uien (fijn ) 
1 theelepel ketoembar ( koreander )* 
2 theelepels koenjit ( geelwortel )* 
1 mespunt trassi * 
1 djeroek en 1 salamblaadje 
1/8 blok santen ( cocos ) , let op dit is zeer smaak bepalend ! 
1 bouillontablet 
1 theelepel ve-tsin 
 
 
Bereiding : 

1. Maak de kip schoon en rooster de stukken onder de grill, daarna vel en bot 
verwijderen. 

2. Oelek de ingrediënten gemerkt met een * en fruit het in een weinig olie in een 
braadpan 

3. Voeg water, santen, djeroek en salamblaadjes, zout, bouillontablet en ve-tsin toe 
( eventueel nog wat sambal ) 

4. Leg de stukken kip in dit mengsel en laat het geheel op een zacht vuur indikken  
( deksel half op de pan ) 

 
Algemeen : 
Tijdens het grillen onder in de oven een bakje met water plaatsen , hierdoor droogt het 
vlees niet zo snel uit 
 
Nb. In plaats van vijzelen ( oelek ) kan men ook een staafmixer gebruiken. 
 
 
 
 
 
 



    

    Wijn advies : 
 
Bij aziatische gerechten passen bijna altijd witte wijnen uit de Elzas ( noord-oost 
Frankrijk). 
  
Een paar voorbeelden:     
 
Creamant d'Alsace past bij:    Sushi en sashimi 
  
Pinot Gris:                            Kip tandoori, babi ketjap 
                                           Chinese zoetzure geechten 
                                           Pittige indonesische gerechten met chili 
                                           Thaise visgerechten 
  
Gewurztraminer:                    Gerechten met kokos 
                                            Zoetzure geechten 
                                            Gekruide indiase gerechten met lam 
                                            Indonesische gerechten met  chili 
  
Pinot Blanc:                           Sushi en sashimi 
                                            Kip tandoori 
                                            Thaise visgerechten en salades met tofu 
                                            Teppan -Yaki 
  
 
 

 

 
 


