OVER SEINPOST
Het gebouw, gelegen op het Seinpostduin, is een rond paviljoen dat deel uitmaakt
van een rond 1980 aangelegd gebouwencomplex met appartementen. Op het
paviljoen staat het metershoge bronzen beeld van Neptunus, dat sinds 1886

café-restaurant De Seinpost had bekroond. Dit gebouw werd in 1976 gesloopt.

Het nieuwe restaurant Seinpost opende in 1982. In augustus 2018 zijn wij trotse
eigenaren geworden van dit mooie pand. Wij laten u graag kennis maken met
traditionele Indonesische gerechten zoals u deze alleen in Indonesië eet.

dinner with a view

VOORGERECHTEN
€7,50

LOEMPIA SEMARANG

€7,50

PANGSIT GORENG

€9,95

Omelet gevuld met gekruid gehakt

Gevuld met kip en rebung

Gevuld met kip en garnalen (4 st.)

GULAI KAMBING

Gekruid lamsvlees met een soep van

€12,50

kokos

COQUILLES

Met saus van rica-rica en kemangi

€14,50

SOTO AYAM

Gekruide kippensoep, rijstvermicelli,

€9

komkommer, taugé en een eitje

V.A. 2 PERSONEN

DADAR ISI

SEINPOST

Lemper, pangsit goreng, soto ayam,
loempia semarang en risolles

€14 p.p.

SATÉ
SATÉ AYAM

Geroosterde saté van kippendij met

€9

Geroosterde varkenshaassaté met

Geroosterde saté van mosselen met
een pikante ketjapsaus

€9

Geroosterde saté van tonijn, met

Geroosterde saté van lams met een
pikante ketjapsaus

€12,50

Geroosterde saté van witvis en

Geroosterde saté van tahu met een
pikante ketjapsaus

€12,50

Geroosterde saté van gamba’s met een

€18 p.p.

SATÉ PROEVERIJ (V.A. 2 PERS)
Een mix van onze soorten saté:

geraspte kokos

SATÉ UDANG

€9

SATÉ VAN TAHU

sambal matah

SATÉ LILIT

€10

SATÉ KAMBING

pindasaus

SATÉ TONGKOL

€9

SATÉ KERANG

pindasaus

SATÉ BABI

Saté van de grill - 3 stokjes

Ayam, Babi, Tongkol, Udang en
Kambing

€15

pikante ketjapsaus

Onze specialiteiten worden vers bereid,
dus dit kan iets langer duren.

SPECIALITEITEN

AYAM PANGGANG KETJAP

€15

AYAM PADANG

€15

Gegrilde kippendijfilet

Gegrilde kippendij met koenjit en een

Stukjes krokant gebakken kippendijfilet

Softshell krab gefrituurd met balisaus

Hele zeebaars gebakken met sambal

BABI BAKAR

Langzaam gegaard buikspek met taotjo

€15

IKAN ANANAS

Zeebaars filet op de huid gebakken

€21

BEBEK MADURO

€19,50

Maduro

Makreelfilet omwikkeld in een
bananenblad

€15

IKAN BALI

€15

RENDANG

€15

UDANG

€19,50

Makreel in een pittige saus

Indonesisch pittig gekruid stoofvlees

Garnalen krokant gebakken met saus
van kemangi

LOS TE BESTELLEN

€15

PEPESAN

€17,50

met honing, gember en ananas

TONGSENG KAMBING

Eendenborstfilet met een saus uit

€15

en honing

trassi

Lamsvlees gestoomd in kokosmelk

€19,50

en verse groente

met tamarindesaus en cashewnoten

IKAN PENYET

Rijst los te bestellen

KEPITING LEMBURI

padangsaus

AYAM CASHEW

VANAF € 15

NASI PUTIH
LONTONG
BAMI GORENG
NASI GORENG DJAWA
NASI GORENG
NASI KUNING BUNGKUS

€ 3,50
€ 3,50
€5
€5
€5
€5

GROENTEGERECHTEN
GADO GADO

URAP URAP

ORAK ARIK

TUMIS BROCCOLI

Groentegerecht met pindasaus en ei

€15,00
Vegetarische gerechten, rijst
los te bestellen

Salade met kokosdressing

Roerbakgroente met ei

Peen, paprika, baby-mais en
champignons

RIJSTTAFELS

vanaf 2 personen

Bij onze rijsttafels serveren wij: Nasi putih en Nasi goreng
Gerechten zijn niet onderling te verwisselen

GASTRO €29,95 p.p. INDONESIA €30 p.p. VEGETARISCH
Ayam Bali, Sambal
Saté ajam, Saté
€29,95 p.p.

SEINPOST
€49,95 p.p.

MUSA €39,95 p.p.

Udang peteh,

Loempia Semarang

boontjes, udang

goreng boontjes,

babi, Saté tongkol,

Saté van tahu, urap

Saté Ayam,

kambing met ketjap

panjang tempe,

Sambal goreng
tempé kering,
Sajour Lodeh,

Tumis brocolli,

Saté kerang, Saté

saus, Saté Udang,

Sajour lodeh, Orak

Arik, Atjar ketimoen

Babi Ketjap, Atjar

urap, tumis kacang
gado gado, orak

arik, sajour lodeh,
tumis broccoli,

sambal goreng

telor, tahu boemboe

Telor, Seroendeng,

roedjak, tempé

Daging Semur, Tahu

kering, Seroendeng,

Boemboe Roedjak,

atjar ketimoen,

Orak Arik, Roedjak

TUSSENGERECHT
Soto ayam
HOOFD

Pepesan, orak arik,

bebek maduro, ayam

boontjes, blado

Ketimoen, Blado

VOORAF

pangang ketjap,

kepiting lemburi,

ayam cashew, saté

tongkol, Babi Bakar

sambal goreng
peteh, sambal

goreng tempé

kering, sajour lodeh,
tumis brocolli,

babi ketjap, atjar
ketimoen, blado

telor, seroendeng,
daging semur,

roedjak manis, tahu
boemboe roedjak,
gado gado, Saté

roedjak manis

Manis

Rendang padang,

babi, Saté ayam,
Saté Kambing

DESSERTS
DADAR GULUNG

Pannenkoek gevuld met kokos en
palmsuiker

IJS KLAPA MUDAH

Geraspt ijs met rozenstroop en
kokossliertjes

TJENDOL

Kokosdrank met palmsuiker,
pandansliertjes en jackfruit

VANILLE-IJS MET SPEKKOEK

VANAF €8

€8

CRÈME BRÛLÉE

€8

BANAAN, RUM EN BRUINE SUIKER €8

€8

MELON DREAM
PINEAPPLE HEAVEN

€12,50
€12,50

PISANG GORENG

€8

€8
€8

Met citroenblad en mango mousse

€8

En een bolletje ijs

Met vers fruit, bolletje ijs en slagroom

met bruine suiker en een bolletje ijs

modern

BODEGA NORTON FINCA LA
COLONIA SAUVIGNON BLANC
Argentinië - Mendoza

Stuivend | citrusfruit | groene kruiden |

€25
PER FLES

Italië - Veneto

RODE WIJN

Fris | perzik | mineralig | mooi zuurtje

GENTRY MERLOT

Frankrijk - Languedoc

Elegant | viooltjes | zwart fruit | modern

BODEGA NORTON FINCA LA
COLONIA CABERNET SAUVIGNON
Argentinië - Mendoza

Sappig | bramen | bessen | lange

€27,50
PER FLES

€6,50

ROSÉ
MOUSSERENDE WIJN

GLAS BODEGA NORTON
COSECHA ESPECIAL EXTRA
BRUT, CHARDONNAY

Frankrijk - Languedoc

Bleek | verfrissend | rood fruit | modern

Champagne met gin

MOJITO

€11

Gin, tonic en limoen

Rum, limoen, verse munt, rietsuiker
en soda water

munt, hazelnootsiroop en ginger ale

Gin, spekkoeklikeur, limoen, verse

€25

€11

APEROL SPRITZ

€11

BINTANG

€4,95

TEHBOTOL

€4

IRISH COFFEE

€8,50

SPANISH COFFEE

€8,50

ITALIAN COFFEE

€8,50

SEINPOST SPECIAL

€8,50

PER FLES

Aperol met prosecco

€5,95
€27,50
PER FLES

€5,50
€25

Bier uit Indonesië

IJsthee van jasmijn

PER FLES

€9,50

€15
€15

MEER WIJNEN? Vraag naar onze wijnkaart
Illustraties met dank aan Riccardo Baldoni

€11

€5,50

verfrissend

FRENCH 75

GIN TONIC

HUISCOCKTAIL

Elegant | tropisch fruit | vanille |

Nicolas Feuillatte

€6,50

PER FLES

Argentinië - Mendoza

GLAS CHAMPAGNE

S. PELLEGRINO 75CL

€30

afdronk

GENTRY ROSÉ

€6,50

€5,95

verfrissend

MASI PINOT GRIGIO

WATER

Elegant | geel fruit | amandelen |

ACQUA PANNA 75CL

COCKTAILS

Frankrijk - Languedoc

€5,50

SPECIALS

GENTRY CHARDONNAY

SPECIALE KOFFIES

WITTE WIJN

DRANKEN

Koffie met Ierse whiskey en slagroom

Koffie met Tia Maria en slagroom

Koffie met Disaronno en slagroom

