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MONTIE’S IS GEÏNSPIREERD DOOR GROOTMOEDERS RECEPTEN
Wij zijn Peggy en Montana, moeder
en dochter en onze droom is
werkelijkheid geworden. Wij zijn
Montie’s Indonesian Foodbar gestart. Montie’s is een trendy foodbar
in Oud-Beijerland waar u terecht
kunt voor de lekkerste authentieke
Indonesische gerechten.

sische smaken en laten wij u graag
kennis maken met de Indonesische
keuken. Al onze gerechten worden
bereid met verse ingrediënten en
ambachtelijk bereid. Ook zijn al
onze gerechten zonder toevoeging
van kunstmatige geur- kleur- of
smaakstoffen.

Verse ingrediënten, pure smaken,
geïnspireerd door grootmoeders recepten. Graag nemen wij u mee op
reis door de wereld van de Indone-

U kunt uiteraard terecht in onze
gezellige foodbar waar u o.a. kunt
genieten van onze heerlijke saté
van de grill en heeft u geen zin om

te koken?!.. Geen zorgen, bij Montie’s kun u ook maaltijden afhalen...
En heeft u helemaal geen ervaring
met de Indonesische keuken, geen
paniek. Graag nodigen wij u uit
en adviseren u graag over deze
bijzondere keuken en laten u graag
proeven zodat u begrijpt waar onze
passie voor deze keuken vandaan
komt.
See you ‘soon’ at Montie’s

PASTEI | €2,10

Een knapperig pasteitje gevuld met
varkensvlees en diverse groenten.

LEMPER KIP | €2,10

BAPAO KIP | €2,10

BAPAO RUND | €2,10

LOEMPIA VEGETARISCH | €1,80

Kleefrijstrolletje met kip.

Gestoomd broodje met rundvleesvulling.

Gestoomd broodje met kippenvleesvulling.

LOEMPIA KIP | €1,80

Loempia gevuld met kip en
groenten

Loempia gevuld met groenten.

KROEPOEK | €1,75

POTJE HUISGEMAAKTE SAMBAL | €4,25

Een Indonesische snack die zowel bij de maaltijd kan worden gegeten maar
ook heerlijk is als tussendoortje. Kroepoek kan je ook bijvoorbeeld ook
lekker dippen in pindasaus, ketjapsaus of met onze huisgemaakte sambals.

EMPING (NOTENCHIPS) | €2,50

Is een bijgerecht dat lijkt op kroepoek maar is gemaakt van melinjonoten.
Emping kan zowel bij de maaltijd worden gegeten maar ook heerlijk als
tussendoortje met onze huisgemaakte pindasaus.

PINDASAUS | PER BAKJE | €2,50
Huisgemaakte Indonesische pindasaus.

SPEKKOEK ORGINEEL | KWART | €2,75

Indische kruiden cake dat bestaat uit diverse specerijen zoals nootmuskaat,
kruidnagel en kardemon.

SPEKKOEK PANDAN | KWART | €2,75
Indische kruidencake met pandan.

Volg je ons al op facebook en instagram?

keuze uit:

SAMBAL ‘M O N T I E ‘ S

een milde rode sambal naar geheim
recept.

‘SAMBAL PICCALILLY MEETS
MADAME JEANETTE’

een hete zoetzure gele sambal op basis
van uitjes | geroosterde paprika | madame
jeanett | diverse specerijen.

BROODJES (ALLEEN OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG)
Alle broodjes worden geserveerd op een licht geroosterd Surinaams broodje
en ‘atjar ketimun’ zoet/zure komkommer.*onze broodjes zijn niet vrij van gluten.
BROODJE KIP KERRIE | €3,75

Kipstukjes in milde kerriesaus.
BROODJE AYAM PEDIS | €3,75

Kipstukjes in een pittige rode
sambal saus
BROODJE DAGING RENDANG | €4,75

Langzaam gegaard rundvlees in een
licht pittige kokossaus.

BROODJE CHAR SIEW | € 4,25

BROODJE UDANG PETEH | € 6,25

Garnalen in een licht pittige kokossaus en peteh bonen.
BROODJE SMOOR KIP | €3,75

Geroosterd rood varkensvlees

Kipstukjes in een milde ketjapsaus.

BROODJE BABI KETJAP | €4,25

BROODJE DAGING SMOOR | €4,75

Varkensvlees in een milde ketjap
saus.

Gestoofd rundvlees in een milde
ketjapsaus.

BROODJE ‘INDISCH’ EI | €3,25

BROODJE KIP CASHEW | €4,75

2 eieren in een licht pittige kokos
saus.

Krokant gebakken stukjes kip met
een sticky saus, bosui en cashew
noten.

R I J S T & B A M I RAMES | KLEIN				
NASI RAMES | KLEIN | 1 VLEES OF
BAMI GORENG RAMES | KLEIN | 1
|PORTIE
KIP | 1 GROENTE | €9,00
VLEES OF KIP | 1 GROENTE | €9,50
PORTIE WITTE RIJST | €2,25
BAMI | €3,00
NASI GORENG | €3,00
NASI KUNING (GELE RIJST) | €3,00

MAALTIJDEN
GADO GADO | €8,00

Vegetarische groenteschotel met
diverse gestoomde groenten |
tahoe | pindasaus.
GADO GADO EXTRA | MET WITTE
RIJST | €8,50

Witte rijst | vlees of kip | groente
| 1 stokje saté | 1/2 sambal goreng
telor (ei)

Bami goreng | vlees of kip |
groente | 1 stokje saté | 1/2 sambal
goreng telor (ei)

NASI GORENG RAMES | KLEIN | 1
VLEES OF KIP | 1 GROENTE | €9,50

NASI KUNING RAMES | KLEIN | 1
VLEES OF KIP | 1 GROENTE | €9,50

Nasi goreng | vlees of kip | groente
| 1 stokje saté | 1/2 sambal goreng
telor (ei)

Nasi kuning (gele rijst) | vlees of
kip | groente | 1 stokje saté | 1/2
sambal goreng telor (ei)

RAMES | GROOT				
NASI RAMES | GROOT | 2 VLEES OF
KIP | 2 GROENTE | €13,50

BAMI GORENG RAMES | GROOT |
2 VLEES OF KIP | 2 GROENTE | €14,00

Witte rijst | vlees of kip | groente
| 1 stokje saté | 1 sambal goreng
telor (ei)

Bami goreng | vlees of kip | groente | 1 stokje saté | 1 sambal goreng
telor (ei)

NASI GORENG RAMES | GROOT |
2 VLEES OF KIP | 2 GROENTE | €14,00

NASI KUNING RAMES | GROOT |
2 VLEES OF KIP | 2 GROENTE | €14,00

Vegetarische groenteschotel met
diverse gestoomde groenten |
tahoe | pindasaus.

Nasi goreng | vlees of kip | groente
| 1 stokje saté | 1 sambal goreng
telor (ei)

ROTI KIP | €11,50

RAMES | VEGETARISCH
| KLEIN |

RAMES | VEGETARISCH
| GROOT |

NASI RAMES | KLEIN | 2 GROENTE
| €8,50

NASI RAMES | GROOT | 4 GROENTE
| €12,50

Witte rijst | 2 groente | 1 ei

Witte rijst | 4 groente | 1 ei

Nasi goreng | 2 groente | 1 ei

Nasi goreng | 4 groente | 1 ei

Bami goreng | 2 groente | 1 ei

Bami goreng | 4 groente | 1 ei

Nasi kuning (gele rijst) | 2 groente
| 1 ei

Nasi kuning (gele rijst) | 4 groente
| 1 ei

Surinaamse Roti met kip | aardappel | boontjes | ei | Roti plaat |
huisgemaakte hete uitjes
ROTI VEGA | €9,50

Surinaamse vegatarische Roti |
aardappel | boontjes | 2 x ei | Rotiplaat | huisgemaakte hete uitjes
LOSSE ROTIPLAAT | €2,50

NASI GORENG RAMES | KLEIN |
2 GROENTE | €9,00
BAMI GORENG RAMES | KLEIN |
2 GROENTE | €9,00
NASI KUNING RAMES | KLEIN |
2 GROENTE | €9,00

Nasi kuning (gele rijst) | vlees of
kip | groente | 1 stokje saté | 1
sambal goreng telor (ei)

NASI GORENG RAMES | GROOT |
4 GROENTE | €13,00
BAMI GORENG RAMES | GROOT |
4 GROENTE | €13,00
NASI KUNING RAMES | GROOT |
4 GROENTE | €13,00

SATÉ | SMOKING SATÉ STRAIGHT FROM THE GRILL
Heerlijke verse saté’s van onze speciale grill die zorgt voor een mild gegrilde smaak
* meerprijs bij een satéschotel bami goreng, nasi goreng of nasi kuning. € 0.60

SATÉ AYAM | PORTIE VAN 4 STOKJES
| €5,50

Geroosterde kip saté met
huisgemaakte pindasaus.
SATÉ BABI | PORTIE VAN 4 STOKJES
| €5,50

Geroosterde varkens saté met keuze
uit pindasaus of ketjapsaus.

SATÉ|SCHOTELS
SATÉ AYAM | PORTIE VAN 6 STOKJES
| €12,50

6 stokjes kip saté | gado gado |
witte rijst.

AYAM PEDIS | €4,75 | €9,50

AYAM KERRIE | €4,75 | €9,50

AYAM SMOOR | €4,75 | €9,50

AYAM CASHEW | €5,75 | €11,50

Kip in een milde ketjapsaus.

Kip in een milde kerriesaus.

Krokant gebakken stukjes kip met
een sticky saus, bosui en cashew
noten.

DAGING|VLEES|GERECHTEN|KLEIN|GROOT
DAGING SMOOR | €5,50 | €11,00
Gestoofd rundvlees in een milde
ketjap saus.

CHAR SIEW | €5,00 | €10,00

Geroosterd rood varkensvlees.

DAGING RENDANG | €5,50 | €11,00
Langzaam gegaard rundvlees in een
licht pittige kokossaus.

Diverse soorten groente in een
milde kokossaus.

SAMBAL GORENG BUNCIS |
€3,75 | €7,50

Boontjes in een licht pittige kokos
saus.

TUMIS SPITSKOOL | €3,75 |
€7,50
Gewokte spitskool.

TELOR|EI|GERECHTEN|
KLEIN|GROOT
SAMBAL GORENG TELOR |
PEDIS | PER STUK | €1,25

Eieren in een licht pittige sambal
saus.

TEMPÉ|SOYA|
GERECHTEN|KLEIN|
GROOT
SAMBAL GORENG TEMPÉ |
KERING | €4,75 | €9,50

Zoet pittige krokant gebakken
tempé

BABI KETJAP | €5,00 | €10,00
Varkensvlees in een milde ketjap
saus.

SAYUR|GROENTE|GERECHTEN|KLEIN|GROOT
SAYUR LODEH | €4,25 | €8,50

6 stokjes vakens saté | gado gado |
witte rijst.

* meerprijs stokje extra saté € 1.50

LOSSE GERECHTEN|PER BAK|
KLEIN OF GROOT
AYAM|KIP|GERECHTEN|KLEIN|GROOT
Kip in een pittige rode sambalsaus.

SATÉ BABI | PORTIE VAN 6 STOKJES
| €12,50

IKAN|VIS|GERECHTEN
|KLEIN|GROOT

TJAP TJOY | €4,25 | €8,50
Gemengde groente.

ATJAR KETIMUN | €3,75 |
€7,50

IKAN BUMBU BALI | PER STUK
| €3,00
Gebakken makreel moten in een
pittige Bali saus.

Zoetzure komkommer.

TUMIS TAUGÉ | TAHOE | €3,75 |
€7,50
Gewokte taugé met tahoe.

SAMBAL GORENG UDANG
PETEH | €7,25 | €14,50

Garnalen in een licht pittige kokos
saus en peteh bonen.

DRANKEN
KOUDE|DRANKEN
COLA | 		
COLA LIGHT |
FANTA | 		
SPRITE | 		
FERNANDES
GROEN | ROOD |
SPA BLAUW |
SPA ROOD |

€1,80
€1,80
€1,80
€1,80
€1,80
€1,80
€1,80

AL ONZE GERECHTEN ZIJN
ZONDER TOEVOEGING VAN
KUNSTMATIGE GEUR- KLEUROF SMAAKSTOFFEN

AL ONZE GERECHTEN KUNT
U UITERAARD OOK THUIS
INCLUSIEF BAK EN DEKSEL
OPWARMEN IN DE MAGNETRON.
KLEINE BAK

+/- 1 min op 700W

GROTE BAK

+/- 3 à 4 min op 700W

TAKE|OUT

OPENINGS TIJDEN

BINTANG BIER | €3,50
HEINEKEN | €2,50

MAANDAG | GESLOTEN

MAAZA | MANGO |
ALOË VERA |
ORIGINAL |

DINSDAG | GESLOTEN
€2,75

WOENSDAG | 15:00 – 20:00

€2,50

DONDERDAG | 15:00 – 20:00
VRIJDAG | 15:00 – 20:00
ZATERDAG | 12:00 – 20:00
ZONDAG | 16:00 – 20:00

Uiteraard streven wij ernaar om u een geweldige maaltijd te
bezorgen maar er kan altijd wel wat misgaan. Natuurlijk kan er
in alle hectiek altijd iets mis gaan. Fouten maken is menselijk
en waar gewerkt wordt worden foutjes gemaakt. We willen dat u
tevreden de deur uit gaat en zullen altijd klaar staan om het op te
lossen. Mocht u niet helemaal tevreden zijn laat het ons dan direct
weten of mail naar montiesfoodbar@outlook.com. Van fouten
leren we maar positieve reacties zijn uiteraard ook welkom :-)
Enjoy, M O N T I E ‘ S
Doordat wij dagelijks vers koken kan het zijn dat sommige
gerechten die u in de winkel ziet niet op de kaart staan.
Wij proberen dagelijks met dagverse producten gerechtjes te
creëren om te kijken of het bij onze klanten in de smaak valt.
Voor meer info volg onze pagina op facebook of kom langs in de
winkel en wij helpen u graag verder.
Om teleurstellingen te voorkomen willen wij het het volgende
aan u mededelen; Wij koken elke dag vers met verse producten.
Daarom kan het wel eens voor komen dat een gerecht aan het
eind van de dag op is. Uiteraard hebben wij genoeg andere lekkere alternatieven en zal het uitverkochte product de volgende dag
weer vers in de vitrine liggen.

FOLLOW US MET FACEBOOK EN INSTAGRAM

MOLENDIJK 61
OUD BEIJERLAND
0186-683520
WWW.MONTIES.NL

