
Industrieterrein ’t Holland
‘t Holland 19, 6921 GX Duiven

Tel: 0316.280.647, Email: info@ini-dia.nl

Ron Yzelman en 
A án Iskandar

Openingstijden
November t/m maart

Woensdag t/m zondag:16.00 – 19.00

April t/m oktober
Woensdag t/m zondag:16.00 – 19.30

Maandag, dinsdag en feestdagen gesloten

Op Ini-Dia.nl vindt u overige data dat wij 
gesloten zijn i.v.m catering oid.

Catering,
Onze specialiteit...
Voor uw vrienden, gasten, feestvierders, enz...
Of het nu gaat om 10 naaste familieleden of 
60 gasten op uw 25-jarig huwelijksfeest, 600 
receptiegangers bij de opening van uw nieuwe 
zaak of 20 reisgenoten waarmee u vorig jaar naar 
Indonesië bent geweest (foto/video-avondje), 
wij laten u en uw gasten genieten van de èchte 
Indonesische keuken.

Bespreek van te voren uw wensen. In principe is 
alles mogelijk; van het bezorgen van de gerechten, 
eventueel de laatste bereiding ter plaatse, tot en met 
de totale verzorging van uw Indische avond met 
klederdracht, muziek en dans.

Omdat wij zo vers mogelijk willen koken, vragen 
wij u om uw bestellingen ruim van te voren door 
te geven. Wij hebben dan de tijd om kwaliteit 
in te kopen en de uiterste zorg te besteden aan 
de bereiding. Wij hopen dat deze folder u op 
smakelijke ideeën brengt. Voor uw bestellingen 
en speciale wensen zijn wij altijd te bereiken op 
telefoonnummer 0316.280.647 of via ons e-mail 
adres info@ini-dia.nl

De èchte Indonesische keuken

Catering service en afhaalcounter

Tel. 0316 280647

De èchte Indonesische keuken

Catering service en afhaalcounter

Tel. 0316 280647

De èchte Indonesische keuken

Catering service en afhaalcounter

Tel. 0316 280647
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Ini-Dia

Kijk ook op www.ini-dia.nl



Per stuk  € 1,60 warm mee te nemen 
Per 10 stuks € 12,00

701 Bapao babi 
 gestoomde broodje met varkensvlees

703 Lemper ayam 
 kleefrijst met kip

705 LoempiaSemarang 
 loempia met bambooshoots en kip

707 Martabak kambing 
 lamsvlees, ei en groenten in loempiavel

709 Pastei ayam 
 gebakken deeg met groenten, kip en ei

711 Rissoles ragout ayam 
 met ragout van kip en groenten gevulde flensjes

Koud mee te nemen (indien voorradig)

   per portie

500 Lontong € 1,80 
 rijstkussenblokjes

501 Nasi putih € 1,80 
 witte rijst

503 Nasi rames € 10,00 
  witte rijst, groentegerecht ,vlees en  

kip gerecht

505 Nasi rames speciaal € 12,00 
 met extra 2 stokjes saté

507 Nasi rames kompleet € 12,50 
  met 2 stokjes saté en extra vlees en  

kip gerecht

510 Bami goreng € 7,00 
 gebakken bami met kip

512 Bami goreng speciaal € 9,50

 met 2 stokjes saté

514 Bami goreng kompleet € 12,50

  met 2 stokjes saté en een vlees en  
kip gerecht

521 Nasi goreng Jawa € 7,00 
 pittige nasi met varkensvlees

523 Nasi goreng Jawa speciaal € 9,50 
 met 2 stokjes saté

525 Nasi goreng Jawa kompleet € 12,50 
  met 2 stokjes saté en een vlees en  

kip gerecht

   per portie

530 Gado gado € 6,50 
  groenten met tahu, ei, kroepoek en  

pindasaus

531 Gado gado speciaal € 9,00 
  gado gado met 2 stokjes saté van kip  

of varkensvlees

540 Saté ayam € 6,00 
 kippenvleessaté 4 stokjes met pindasaus

 met lontong € 7,00 
541 Saté babi € 6,00 
 varkenvleessate 4 stokjes met pindasaus 
 met lontong € 7,00

 

Gerechten apart verpakt met witte rijst  
(evt. voor de helft bami of nasi goreng) € 15,00

I.p.v witte rijst, bami of nasi goreng € 17,00

Het bezorgen van rijsttafel voor meer dan

10 personen, in chafing dishes € 17,00

Borden,lepel en vork € 0,80 per couvert  
(schoon terug)

Indonesische snacks Indonesische maaltijden Indonesische maaltijden

Rijsttafel

Catering

Geef uw bestelling door op Tel: 0316.280.647 of  info@ini-dia.nl www.ini-dia.nl


