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“Santapan Malam” 
(Feestelijk avondmaal) 

 
 

Nasi koening 
(Gele rijst) 

* 
Gádo Gádo Besár 

(Gekookte groenten met pindasaus) 
Besár=met veel groenten 

* 
Sájoer Lódeh 

(Dikke groentesoep op kokosmelkbasis) 
* 

Séng Geséng (Daging semur) 
(Gestoofd rundvlees) 

* 
Góbe Sanoesír 

(Gestoofde varkenskarbonade in kokosmelk) 

* 
Perkedél Lómbok 

(Gevulde grote pepers)  
* 

Ajam Setán 
(Gegrilde hete, zoete kip) 

Setán=duivel 
* 

Pepesán Pádang 
(Gepocheerde makreel) 

* 
Telor Anak Más 

(Gebakken ei met paprika) 
* 

Sateh Babi 
(saté van varkenshaas) 

* 
Seroendeng 

(Kokos-pindagarnituur) 
* 

Atjar Tjampoer Bandung 
(Groenten in het zuur uit Bandoeng) 

* 
Rudjak 

(Fruitsalade met sambal) 



 
 

Bebotek Udang 
(Gestoomde garnalenpakketjes met ei) 

* 
 

Sambal Goreng Hati Ajam Peteh 
(Kippenlever in pikante kokosmelksaus met peteh) 

* 
 

Loempia Tiga 
(Loempia’s met oesterzwammen) 

 
 
 
 
Sambal Goreng Bawan (Sambal Goreng Uien=basis sambal goreng) 

Ingrediënten 10-15 personen 
 
Knui 

 5 grote uien of 15 
sjalotten 

 10 flinke tenen knoflook 

 Neutrale olie 
 

Sambal 

 20 lomboks 

 2 tl zout 

 Sap van 1 citroen 

 5 tl trassi 

 Neutrale olie 
 

 
Sambal Goreng Bawang 

 Alle knui 

 4 el sambal* 

 2 el laos 

 1 schijf gula djawa 
(palmsuiker) 

 2 st sereh 
(citroenstengel, 
losgeplukt) 

 2 bl salam (laurierblad) 

 ¼ kuipje santen 

 Neutrale olie 
 

 

Knui 
1. Snijd uien en knoflook grof. 
2. Pureer in de Magimix en giet al draaiend olie 

erbij tot een gladde smeuïge massa. 
 
 
 

 
Sambal 
1. Ontsteel de lomboks 
2. Pulse in de Magimix met zout, citroensap en 

trassi (nb geen zalf van maken). 
3. Breng over in een kom, giet beetje bij beetje olie 

erbij en spatel tot een smeuïge massa. 
4. Zet apart. 

 
Sambal Goreng Bawang 
1. Verwarm een flinke bodem olie in een braadpan. 
2. Doe alle ingrediënten erin en sudder op 

middelmatig vuur, hoe langer hoe beter. 
3. Wordt de massa te droog, water of olie 

toevoegen. 
 
 

 
 
*De hoeveelheid sambal is een kwestie van smaak en van 
de ‘hittebestendigheid’ van de personen. Dus ook hier 
geldt: proef! 



 
Nasi Koening* 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 800 gr pandanrijst 

 2 eetlepels 
zonnebloemolie 

 1 ui, gesnipperd 

 1 tn knoflook, 
fijngesneden 

 1 eetlepel koenjit 
(gemalen kurkuma) 

 1 theelepel ketoembar 
(gemalen 
korianderzaad) 

 1 theelepel djinten 
(gemalen komijn) 

 1 stengel sereh 
(citroengras) 

 400 ml kokosmelk 

 4 dl water 

1. Fruit ui en knoflook op laag vuur in de olie. 
2. Schep de rijst koenjit, ketoembar en djinten 

erdoor en bak kort mee 
3. Doe de opengesneden serehstengel erbij, de 

kokosmelk het water en breng al roerend aan de 
kook.  

4. Kook de rijst in een open pan in ca. 15 min. op 
matig vuur gaar.  

5. Neem de pan van het vuur nemen, roer de rijst 
om en laat zonder deksel droogstomen. 

6. Verwijder de serehstengel en houd warm.  
 
*Nassi kuning wordt gegeten bij speciale gelegenheden. 
De koenjit zorgt voor de gele kleur die symbool staat voor 
geluk, omdat hij een beetje op goud lijkt. 

 
Gádo Gádo Besár  

Ingrediënten 10-15 personen 
 
Gádo Gádo 

 500 gr taugé (gewassen) 

 3 st bleekselderij (dun 
gesneden) 

 250 gr sperziebonen 
(gehalveerd) 

 10 kerstomaatjes 
(gehalveerd) 

 10  plakken 
komkommer 
(gehalveerd) 

 3 eieren (hard gekookt, 
geel en wit apart 
geprakt) 

 Emping 

 10 kemiri’s (noten, 
gepoft en gekneusd) 
 

Pindasaus 

 1 pot pindakaas 

 2 el ketjap asin 

Gádo Gádo 
1. Stoom eerst de boontjes voor een kwart gaar, 

doe de selderij erbij en stoom beetgaar. Neem uit 
de pan. 

2. Doe de taugé erbij en koel direct af met een 
scheut koud water. 
 

 
 
 
 
 
 
Pindasaus 
1. Rooster de pindakaas in een pan met dikke 

bodem op laag vuur donkerbruin. N.B. blijf 
roeren, het bakt snel aan. 

2. Doe de kruiden en het citroensap erbij en roer 
goed door. 

3. Giet beet bij beetje koud water erbij en roer tot 
een niet te dikke, gladde saus. 
 
 

 



 2 el basis sambal goreng 

 2 tl djinten (gemalen 
komijnzaad) 

 4 tl ketoembar (gemalen 
korianderzaad) 

 Sap van 1 citroen 

Afwerking en presentatie 
1. Schik de groenten op een grote schaal en garneer 

als volgt: 
2. Op de rand de tomaatjes en komkommer. 
3. Strooi over de breedte de emping/kemiri; eiwit; 

emping/kemiri; eigeel; emping/kemiri. 
4. Serveer de pindasaus apart. 

 
Sájoer lódeh 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 1 blikje maïs, uitgelekt 

 1 witte kool 

 1 Chinese kool 

 250 gr sperziebonen 

 250 gr worteltjes 

 5 petehbonen 
(stinkbonen), fijn gehakt 

 1 grote prei, in ringen 

 1 ltr water 

 ½ kuipje santen 

 2 tl djinten 

 4 tl ketoembar 

 ½ schijf gula djawa 

 1 st sereh, geknakt 

 4 bl salam 

 5 plakjes djahé 

1. Breng het water aan de kook in een grote pan. 
2. Doe alle kruiden en de santen erbij en roer tot 

de santen is opgelost. 
3. Laat even goed doorkoken en nog wat inkoken. 
4. Maak de sperzieboontjes schoon, halveer ze en 

doe ze erbij. Laat aan de kook komen. 
5. Snijd de worteltjes in stukjes van ½ cm, doe ze 

erbij en laat aan de kook komen. 
6. Ontnerf de witte kool, snijd in grove stukken 

en doe erbij. Laat aan de kook komen. 
7. Idem de Chinese kool. 
8. Tot slot de petehbonen, prei en maïs. Laat weer 

aan de kook komen. 
9. Neem meteen van het vuur en zet onafgedekt 

apart. 
10. Roer zo nu en dan even door. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Serveer in een grote soepkom. 

 
Séng Geséng (Daging semur) 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 1 kg magere 
runderlappen 

 5 el basis sambal goreng 

 3 el taotjo 
(gelebonensaus) 

 4 plakjes djahé (verse 
gember) 

 Neutrale olie 

 Water  

 5 el ketjap asin 

1. Snijd de runderlappen in dobbelstenen en bak ze 
hard aan in de wadjan. 

2. Breng over in een brede pan en doe de kruiden 
erbij. 

3. Giet er zoveel water bij tot het vlees net 
onderstaat, breng aan de kook en laat sudderen 
tot het vlees door en door gaar is. (gebruik 
eventueel de snelkookpan) 

4. Let op het vochtgehalte, giet er zo nodig wat 
water bij. 

5. De saus mag niet te dun of te dik worden. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Bewaar in een grote schaal. 

 
 
 



Góbe Sanoesír  

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 1,5 kg 
schouderkarbonaadjes 
(met bot) 

 5 el basis sambal goreng 

 3 el kokos 

 2 tl djinten 

 4 tl ketoembar 

 2 gesnipperde 
keloeweks* 

 Olie  

 Water 
 

 

1. Rooster/grill de karbonaadjes, verwijder dan 
het bod en snijd ze in dobbelstenen. 

2. Mix ze in een kom met de kruiden en laat goed 
intrekken. 

3. Giet wat water in een brede pan, leg het vlees 
erin en laat gaar sudderen. 

4. Let op het vochtgehalte, giet er zo nodig wat 
water bij. 

5. De saus mag niet te dun of te dik worden. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Bewaar in een grote schaal. 

 
* Keloewek is het kiemvlees van een nootachtige vrucht, die door 

middel van diverse voorbehandelingen geschikt wordt gemaakt voor 
het gebruik in de keuken. In Indonesië worden ze nog in de harde 
doppen verkocht ,hier zijn ze gepeld in plastic zakjes beschikbaar. 
Dikwijls zijn ze niet meer heel. In de recepten wordt meestal 
uitgegaan van hele noten. Is de keloewek verkruimeld, dan voor een 
hele noot een volle theelepel gebruiken. Keloewek eerst in heet water 
weken, daarna fijnwrijven, alvorens ze te verwerken. 

 
 
Perkedél Lómbok 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 10 grote of 20 kleine 
lomboks 

 500 gr rundergehakt 

 3 el basis sambal goreng 

 10 kemiri’s 

 1 tl trassi, verkruimeld 

 kokos 

1. Snijd de lomboks doormidden tot aan de steel 
(laat de steel zitten). 

2. Pof en plet de kemiri’s. 
3. Maak het gehakt aan met de kruiden en vorm 

rolletjes ter grootte van de lomboks. 
4. Leg ze op de opengesneden lomboks 
5. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat in 

een oven van 180º en laat gaar worden. Werk 
snel. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Leg ze op een schaal en bestrooi met kokos. 

 
Ajam Setán 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 10 kippenbouten 

 3 el basis sambal goreng 

 Sap van 1 citroen 

 3 tl trassi, verkruimeld 

 5 tjabi rawit (kleine groen 
en rode pepertjes), 
gesnipperd 

1. Smeer de bouten in met basis sambal goreng en 
citroensap, wrijf met de hand goed in. 

2. Laat zo lang mogelijk staan. 
3. Schroei de bouten in wat olie in de wok op 

hoog vuur aan. Zet apart. 
4. Bak in dezelfde olie de trasi, sambal, rawit, 

ketjap, gula djawa, santen, djeroek poeroet 
lichtbruin. 

5. Doe de aan geschroeide bouten erbij en wat 
water en kook de bouten half gaar. 



 ketjap 

 1 el gula djawa, 
gesnipperd 

 1 el santen, gesnipperd 

 4 el basis sambal goreng 

 1 bl djeroek poeroet 
(limoenblad) 

6. Neem de bouten uit de pan en kook de saus in 
tot 1/3. 

7. Grill/bak de bouten op hoog vuur zéér donker. 
 

Afwerking en presentatie 
1. Serveer de kippenbouten in een schaal 

overgoten met de saus. 

 
Pepesán Pádang 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 1 ltr water 

 10 makreelfilets 

 5 el basis sambal goreng 

 10 lomboks, ontzaad en 
gesnipperd 

 1 tl koenjit (=kurkuma, 
geelwortel) 

 1 tl laos (soort gember) 

 5 gepofte kemiri’s 

 3 plakjes djahé 

 zout 

1. Breng het water aan de kook in een brede pan. 
2. Doe alle kruiden erbij en laat wat inkoken. 
3. Pocheer de vis vlak voor de service. 

 
Afwerking en presentatie 
1. Leg de vis op een schaal. 

 
Telór Anak Más * 

Ingrediënten 10-15 personen 

 3 grote, rode paprika’s 

 10 kleine eieren 

 100 gr déndeng, 
gesnipperd (=gedroogd 
vlees) 

 2 à 3 el basis sambal 
goreng 

 Ketjap asin 

 Seroendeng 
 

*Anak Mas=kind geboren uit een 
vrije man en een slavin; lett. 
gouden kind 

1. Snijd de paprika’s in ringen en verwijder de 
zaadjes en zaadlijsten. 

2. Rooster of pocheer ze handelbaar gaar. 
3. Leg ze in een grote koekenpan en bak in iedere 

ring een ei. 
 
Afwerking en presentatie 
1. Leng de basis sambal goreng aan met wat ketjap 

asin tot een dunne saus. 
2. Maak hiermee op een brede schaal een spiegel. 
3. Leg de paprika-eieren erin en bestrooi met 

déndeng en seroendeng. 

 
Sateh Babi 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 1 kg varkenshaas 

 20 satéstokjes 
 

Marinade 

1. Leg de stokjes in koud water. 
2. Snijd het vlees in satéblokjes en marineer ze zo 

lang mogelijk. 
3. Steek de blokjes op de stokjes en rooster ze ¾ 

gaar. Zet apart. 
4. Kook de marinade in tot een dunne saus en 

houd warm 



 2,5 dl sojasaus 

 2,5 dl water 

 2 tn knoflook, geplet 

 
Afwerking en presentatie 
1. Serveer op een grote schaal en giet op het 

laatste moment de saus over de saté. 

 
Seroendeng 

Ingrediënten 10-15 personen 

 250 gr kokos 

 150 gr pinda’s 

 1 tl djinten 

 2 tl ketoembar 

 2 tl laos 

 ½ tl trassi 

1. Rooster de kokos, pinda’s en kruiden in een 
brede pan met dikke bodem. 

2. Roer veel en blijf erbij tot alles lichtbruin is. 
3. Neem uit de pan en zet koel en droog weg. 

 
Atjar Tjampoer 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 ½ spitskool 

 2 pakjes taugé 

 4 lombok 

 3 uien 

 300 gr wortel  

 2 knoflook 

 20 gr ketoembar 

 100 ml azijn 

 30 gr koenjit 

 1 prei 

 ½ bos selderij 

 12 kemiri’s 

 Stukje trassi 

 Zout 

 Nootmuskaat 

1. Snij de groenten in slierten/ringen/julienne. 
2. Snij de knoflook en selderij fijn en de lomboks 

in ringen 
3. Fruit eerst in wat olie de ui, knoflook, de 

fijngemaakte kemiri’s, lombok, trassi en de 
koenjit tot ze geuren. Doe dan de kool, prei en 
selderie erbij. Breng  op smaak met zout en 
ketoembar en nootmuskaat.  

4. Giet de azijn erbij en laat het 10 minuten op een 
klein vuur sudderen.  

5. Als laatste de taugé heel even mee laten 
sudderen onder goed roeren.  

6. (Indien gewenst kan je wat (palm-)suiker erbij 
doen om het wat zoeter te maken) 

 
Afwerking en presentatie 
1. De atjar in een schaal scheppen en koud 

opdienen. 

 
Rudjak 

Ingrediënten 10-15 personen 
 

 Sap van 2 citroenen 

 1 verse ananas, geschild 
en in partjes 

 2 appels, geschild en in 
partjes 

 2 mango’s, geschild en in 
partjes 

 2 peren, geschild en in 
partjes 

1. Mix het fruit, besprenkel met citroen en zet 
koel. 

2. Maak van de ketjap, de sambal en het 
water/vruchtensap een dunne saus en zet koel. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ½ komkommer, in stukjes 

 3 bananen, in stukjes 

 Evt. fruit van het seizoen 

 1 schijf gula djawa 

 10 el ketjap manis 

 1 el basis sambal goreng 

 Water/vruchtensap 

 
 
Afwerking en presentatie 
2. Serveer in een schaal en mix fruit en saus op 

het laatste moment. 
3. Bestrooi met seroendeng. 

 
Bebotek Udang 

Ingrediënten 10-15 personen 
 
Bebotek Udang 

 500 gr grote garnalen 

 2 flinke uien 

 25 kemiri’s 

 50 gr ketoembar  

 20 gr djinten 

 10 gr kunjit  

 10 gr trassi 
(garnalenpasta) 

 8 eieren. 

 2,5 dl santencreme (50 
gr bloksanten + 200 gr 
water) 

 3 serehstengels  

 5 rode lomboks  

 Assemwater (opgeloste 
tamarindepasta) 

 1 bol knoflook 

 10 stuks bananenblad 
 

Bebotek Udang 
1. Kook de eieren in 8 minuten hard. Laat ze 

schrikken en pel ze. 
2. Pel de garnalen en ontdoe van hun 

darmkanaal. 
3. Pel de uien en knoflook en snijd ze fijn. 

Snipper de lomboks fijn en snijd de eieren  
in vieren. Bewaar 10 ei-kwarten en neem 
de overige eigelen uit de eieren.  

4. Snijd het witte deel van de serehstengels in 
ringen. Pof de kemiri’s in een droge 
koekenpan en wrijf ze fijn in de vijzel.  

5. Meng in een kom de ui, knoflook, kemiri’s, 
djinten, kunjit, trassi en de garnalen. Voeg 
dan de eigelen, het zout en de santen toe.  

6. Roer alles nogmaals goed door en leg een 
hoopje van dit mengsel op een stukje 
bananenblad. Doe hier nog wat sereh, 
lombok, assemwater en een stukje ei op.  

7. Vouw de bladeren dicht, zet ze vast met 
een cocktailprikker en stoom ze in circa 10 
minuten gaar in de stomer.  

 
Afwerking en presentatie 
Presenteer in het blad. 

 
Sambal Goreng Hati Ajam Peteh 

Ingrediënten 10-15 personen 
 
Hete kippenlevertjes 

 250 gr petehbonen 

 1 kg kippenlevertjes 

 100 gr rode pepertjes 

 2 flinke uien 

 10 tn knoflook 

 25 gr trassi 
(garnalenpasta) 

 
 
Hete kippenlevertjes 

1. De petehbonen wassen en in schijfjes 
snijden. Rode pepertjes in ringen snijden. 

2. De levertjes ontdoen van ongerechtigheden  
en in gelijke stukken snijden.  

3. Rode peper, knoflook en trassi in de vijzel 
kapot wrijven, niet te fijn. De kruiden met 
peteh, laos en salam in olie fruiten. 
Kokosmelk toevoegen. Voeg ketjap asin 



 5 kootjes laos 

 8 bl daun salam (indo 
laurier) 

 1 ltr santencreme 

 50 ml ketjap asin (zoute 
ketjap) 

 125 ml neutrale olie 

 Z+P 

naar smaak toe 
4. Alles laten inkoken tot de olie komt boven 

drijven. Saus uit de pan nemen, de 
kippenlevertjes 3-5 minuten op hoog vuur 
bakken en de saus weer toevoegen en 
omscheppen. 

5. Laat alles een uur rusten. Roer af en toe 
om. 

 
Afwerking en presentatie 

1. Verwarm vlak voor het opdienen opnieuw. 
2. Voor het serveren de salambladeren 

verwijderen en nogmaals op smaak 
brengen met Z+P en eventueel nog wat 
rauwe sambal.  Het geheel moet ….. heet 
… zijn. 

 
Loempia Tiga 

Ingrediënten 10-15 personen 
 
Loempia’s 

 50 gr mihoen 

 ½ bos koriander 

 ½ bos munt 

 4 tn knoflook 

 2 kootjes djahé 

 1 wortel 

 4 lenteuitjes(wit) 

 100 gr oesterzwammen 

 100 gr taugé 

 1 tl sesamolie 

 1 el ketjap asin 

 1 el rijstwijn 

 40 vel wonton (rood) 

 1 ei (losgeklopt) 

 arachideolie 

 Z+P 
 
 
 
 
 
 
 
Loempia Saus Pedis 

 6 tn knoflook 

 
 
Loempia 

1. Laat de mihoen 4 minuten in kokend water 
staan en spoel ze met koud water af. Snijd 
de noedels in stukken van 5 cm.  

2. Hak de koriander, de munt en de knoflook. 
Rasp de djahé, snijd de wortel en de lente-
uitjes fijn.  

3. Zet alle ingrediënten klaar. 
4. Roerbak in de arachideolie knoflook, djahé, 

lente-ui, oesterzwammen, taugé en wortel 
ca. 1 min. Roer de sesamolie, ketjap, 
rijstwijn, peper, gehakte koriander en munt 
er door.  

6. Haal de pan van het vuur en roer de 
mihoen er door. Laat afkoelen. Ontdooi de 
wontonvellen en leg deze naast elkaar.  

7. Neem een eetlepel van de vulling en leg dit 
op een wontonvel. Rol de loempia als een 
enveloppe op en plak het laatste puntje 
goed vast met het losgeklopte ei.  

8. Verhit de olie en bak de loempia's lekker 
bruin en krokant.  

9. Laat ze op keukenpapier uitlekken en 
warm serveren.  
 

Loempia Saus Pedis 
1. Snipper de knoflook, gember, peper en ui. 



 1 kootje gember 

 1 rode peper 

 1 ui 

 Stukje trassi 

 75 cc ketjap manis 

 50 gr appelstroop 

 25 ml witte wijnazijn 

 Neutrale olie 
 

2. Verwarm olie in de pan voeg in volgorde 
de ui, peper en gember en trassi 
(verkruimeld) toe. Bak tot de ui begint te 
kleuren voeg dan de knoflook toe en bak 
nog even mee. Blus af met de ketjap, stroop 
en azijn en neem van het vuur. 

3. Proef af (Z+P) 
4. Verdun eventueel met wat warm water 

indien te dik. 
 
 
Afwerking en presentatie 
Serveer de loempia’s warm als borrelhap. Met de 
hete saus. 

 
 
 
Serveren in buffetstijl (alles warm houden): 
Iedereen bedient zichzelf: schep rijst in het midden van een (diep) bord, de 
gerechten er omheen. Niet alles tegelijk, maak een keuze en ga terug voor een 
tweede eventueel derde keuze. 
Op tafel: sambal, seroendeng, kroepoek, atjar 
 
 


