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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 20.00 uur
Zaterdag 9.00 - 19.00 uur
Zondag 16.00 - 20.00 uur

Van afhaalmaaltijd tot 
luxe catering bij u thuis of 
op uw bedrijf. Ook kunt u 
terecht in onze Oosterse 
supermarkt.

Catering vanaf 10 personen

Basisgerechten nasi putih, nasi kuning
Hoofdgerechten babi ketjap, daging rendang, 
 2 stokjes saté babi/ayam, sayur lodeh, 
 s.g. boontjes, roerbakgroenten of eigerecht
Bijgerechten acar campoer, acar ketimoen, s.g. tempeh,   
 seroendeng, gebakken uitjes, sambal badjak 
 en kroepoek prijs p.p. ex. 9% btw e 18,98

Voorgerecht sotosoep
Basisgerechten nasi putih, nasi kuning
Hoofdgerechten babi ketjap, daging rendang, 
 stokjes saté babi/ayam, sayur lodeh, 
 roerbakgroenten, tumis boontjes
Bijgerechten acar campoer, acar ketimoen, s.g. tempeh, 
 seroendeng, gebakken uitjes, sambal badjak 
 en kroepoek
Nagerecht ijs-shanghai prijs p.p. ex. 9% btw e 24,98

Keuze 1
 nasi, bami of mihoen, 2 stokjes saté naar keuze
 incl. 1 soort atjar en kroepoek 
  prijs p.p., ex. 9% btw e 9,98
Keuze 2
 nasi, bami of mihoen, 2 stokjes saté naar keuze
 1 vleesgerecht naar keuze, 1 groentegerecht 
 naar keuze, incl. 1 soort atjar en kroepoek 
  prijs p.p. ex. 9% btw e 13,98
* basismenu niet leverbaar in weekenden.

Keuze 1
 krabsticks, pangsit, pisang goreng, party pasteitje,
 mini loempia’s met saus prijs p.p., ex. 9% btw e 10,48
Keuze 2
 krabsticks, pangsit, pisang goreng, 
 party pasteitje, mini loempia’s met saus
 EXTRA 2 stokjes saté naar keuze, inclusief 
 stokbrood en satésaus prijs p.p. ex. 9% btw e 13,48

Spekkoek normaal of pandan klein  e 2,00
  kwart  e 3,00
  halve  e 5,00
Surabaya cake prijs per plak e 1,85
Sponscake kwart  e 4,30
Cendol prijs per cup  e 2,85
Ondeh Ondeh prijs per stuk e 1,95
Kwee Lapis prijs per stuk e 1,95
Kwee Mangkok prijs per stuk e 2,10
Roti Kukus prijs per stuk e 2,10
Wadjik prijs per stuk e 1,95
Klepon prijs per stuk e 1,95
Dadar Unti prijs per stuk e 2,10
Pisang Goreng prijs per stuk e 1,95

Bao Pao varken, kip, rund of pedis prijs per stuk e 1,95
Risolles varken of kip prijs per stuk e 1,95
Kip Pastei prijs per stuk e 1,95
Party Pasteitje prijs per stuk e 1,45
Loempia Indisch prijs per stuk e 1,95
Loempia Vietnamees prijs per stuk e 1,60
Lemper kip of rundvlees prijs per stuk e 2,20
Indische kroket prijs per stuk e 2,30
Fricandel Djagoeng prijs per stuk e 1,95
Bara Bara prijs per stuk e 1,95
Panado prijs per stuk e 2,15
Mini Loempia portie 10 stuks e 2,50
Pangsit Goreng portie 8 stuks e 5,50
Nasi kuning/uduk prijs per stuk e 3,50
Panini gevuld met vlees of vis prijs per stuk e 4,50
Vega snack prijs per stuk e 1,75

Snacks
 zoete hapjes top menu

 super menu

 borrelhapjes

 hartige hapjes

 basis menu*

Catering: Indien gewenst wordt de door u gekozen maaltijd warm 
en tafelklaar bij u thuis of op uw bedrijf afgeleverd. Inclusief 
warmtehouders, bijpassend servies en bestek. Bediening in  
traditionele klederdracht en/of professionele kok behoort ook tot 
onze mogelijkheden! Vraag naar de voorwaarden. Bezorgkosten: 
Aflevering binnen Nijmegen: e 25,-. Inclusief ophalen: e 40,-.  
Aflevering buiten Nijmegen: voor elke gereden kilometer rekenen 
wij e 1,- extra. Wanneer u de catering door ons laat afwassen 
rekenen wij e 1,- extra per couvert. Prijzen exclusief BTW.  
Wijzigingen in het aantal personen bij catering kunnen tot 24 uur 
vóór aflevering opgegeven worden, dit geldt ook voor het week-
end. Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse  
wijzigingen en/of zet- en drukfouten. 

volg ons op Facebook 
en Instagram

Ook vegetarisch!
Gerechten
 nasi/bami/mihoen

Nasi Goreng Varkensvlees per kilo e 11,00
Nasi Goreng Kippenvlees per kilo e 11,00
Nasi Goreng Pedis  per kilo e 11,00
Nasi Goreng Vegan  per kilo e 11,00
Nasi Putih witte rijst  per kilo e 7,50
Nasi Kuning gele rijst   per kilo e 8,50 
Lontong  per kilo e 7,00
Bami Goreng Kippenvlees per kilo e 11,00
Bami Goreng Vegetarisch per kilo e 11,00
Mihoen Kippenvlees  per kilo e 11,00
Mihoen Vegetarisch   per kilo e 11,00
 (alleen op bestelling)

Atjar Tjampoer per 100 gram e 1,60
zoetzure groenten met o.a. koenjit (mild)
Atjar Ketimoen per 100 gram e 1,50
zoetzure komkommers met ui en pepers (mild)
Sambal Badjak cup/pot 350 cc e 6,00
(uit eigen keuken)
Sambal Pedis cup/pot 350 cc e 7,50
(uit eigen keuken)
Krupuk Udang per plak e 0,25
(uit eigen keuken)

 bijgerechten

Korting van e 5,00 
gegeven op datum:

Korting van e 5,00 
gegeven op datum:
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Klantenkaart

Steenbokstraat 18-20 • 6531 TG  Nijmegen
024 - 355 68 63 • info@tokorinus.nl

Openingstijden: Ma. t/m vr. 9.00 - 20.00 uur
Za. 9.00 - 19.00 uur • Zo. 16.00 - 20.00 uur

Bij elke besteding van e 15,00* bij Toko Rinus 
ontvangt u 1 stempel. Bij 10 stempels ontvangt u bij 
uw volgende aankoop e 5,00 korting. Enkel geldig 
met originele Toko Rinus stempels.

* Niet in combinatie met waardebonnen. 
  Balen rijst uitgezonderd.

Toko Rinus houdt zich het recht voor om deze
klantenkaart:
• bij twijfel van fraudering te weigeren
• op nader te bepalen datum te beëindigen

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

E-mail:

Winkel • Afhaal • Catering



Complete meeneem-maaltijden 
 voor 1 persoon

Rames ‘Toko Rinus’ e 8,00 
Witte of gele rijst acar campoer of ketimoen
 1x vleesgerecht kroepoek
 1x groentegerecht 

Rames ‘Extra’ e 9,50 
 Nasi, bami of mihoen acar campoer of ketimoen
 1x vleesgerecht kroepoek
 1x groentegerecht 

Rames ‘Speciaal’ e 10,50
 Nasi, bami of mihoen acar campoer of ketimoen
 1x vleesgerecht kroepoek
 1x groentegerecht 
 1x eigerecht 

Rames ‘Top’ e 11,00
 Nasi, bami of mihoen acar campoer of ketimoen
 2x vleesgerecht kroepoek
 1x groente- of eigerecht 

Rames ‘Vlees’ e 10,00
 Nasi, bami of mihoen acar campoer of ketimoen
 2x vleesgerecht 

Gado Gado schotel e 6,50
 Knapperige groenten met lontong en satésaus

Surinaams menu e 9,50 
 Rotivel, kip, kousenband aardappel en ei

Soto ajam e 6,75 
 Gevulde maaltijdsoep ajam, soeoen, taugé, selderij,   
  gebakken uitjes, gekookt ei en lontong

Dagschotel e 25,00*
witte of gele rijst acar campoer of ketimoen
3x vleesgerecht kroepoek
2x groentegerecht 
1x tahoe-, tempeh- of eigerecht   
*  Ook vegetarisch mogelijk
 e 2,00 extra voor nasi, bami of mihoen, e 0,75 extra voor een visgerecht

Babi Ketjap gestoofd varkensvlees in zoete saus
Babi Pangang vlees gegrild wit varkensvlees in zoete saus
Babi pangang Spek gegrilde speklappen in zoete saus     
   per 100 gram e 2,25

Rendang Rood 
gesmoord rundvlees met sambal in kokosmelk pittig
Rendang Geel 
gesmoord rundvlees met koenjit in kokosmelk mild
Daging Bali 
zoet gesmoord rundvlees met ketjap en sambal mild/pittig
Daging Peteh 
zoet gesmoord rundvlees met ketjap, 
sambal en petehbonen mild/pittig
Daging Smoor 
zoet gesmoord rundvlees mild
Gehaktballen in satésaus 
rundvlees balletjes in satésaus mild
Gehaktballen chili 
rundvlees balletjes in zoet/pittige chillisaus
Gehaktballen mild   per 100 gram e 2,25
rundvlees balletjes in zoete saus mild

Ayam Commandeur 
gefrituurde kip in zoet/pittige chili saus
Ayam Smoor 
zoet gesmoord kipgerecht mild
Ayam Kerrie 
gesmoord kipgerecht met kerrie in kokossaus mild
Ayam Pedis 
zeer pittig gesmoord kipgerecht met sambal pittig
Ayam Goreng-saté 
gegrild kipgerecht in satésaus
Ayam Ketjap 
gegrild kipgerecht in kecapsaus
Ayam Pangang 
gegrild kipgerecht in zoete saus
Ayam Rotti   per 100 gram e 2,25
zeer pittig gesmoord kipgerecht in surinaamse kerrie 
Sticky Chicken   per stuk  e 1,95
gegrilde drumsticks in zoet/pittige saus

Ikan Bali 
gebakken makreel met ketjap en sambal mild/pittig
Ikan Pepesan 
gestoomde makreel met o.a. koenjit en sambal mild/pittig  
   per 100 gram e 2,95
Bakkeljauw 
Pittig gezouten visfilet mild/pittig per 100 gram e 2,90

Saté Babi varkensvlees mild e 5,50*
Saté Ayam kippenvlees mild e 5,50*
Saté Kambing saté van geitenvlees in ketjapsaus 
(alleen op bestelling) e 6,25*
Saté Udang garnalen spiesje mild/pittig 
(alleen op bestelling)
Saté Tahoe tahoe spiesje in ketjapsaus          e 5,25*
(alleen op bestelling)         *  prijs per 3 stokjes

Tahoe Ketjap
gebakken tahoe met ketjapsaus mild
Tahoe Blado
gebakken tahoe in bladosaus pittig
Tahoe Ketoprak
gebakken tahoe met taugé, uitjes en satésaus mild
Tumis Tempeh
gebakken tempeh in ketjapsaus met petehbonen mild
SG Tempeh
krokant gebakken tempeh met o.a. gula djawa en sambal mild
   per 100 gram e 2,15 voor 2 personen

Gerechten
 varkensvleesgerechten

Gerechten

 rundvleesgerechten

 kipgerechten

Vraag ook naar onze allergeenvrije gerechten & producten.

Ook vegetarisch/veganistisch mogelijk

Gerechten
 groentegerechten
Roerbakgroenten 
diverse wokgroenten met oester -en vissaus mild
Tjap tjoy 
diverse wokgroenten met gember in oestersaus mild
SG Boonjtes 
gekookte boontjes met sambal en kokosmelk mild
Tumis boontjes 
knapperige boontjes met sambal en ketjap pittig
Aubergine 
gebakken met knoflook, ui in sambalsaus pittig
Oerab 
geblancheerde boontjes met taugé, sambal en 
geraspte kokos mild/pittig
Sayur Lodeh
gekookte boontjes met mais, wortel en kokosmelk mild
Soysam
Aziatische groenten met oestersaus mild
Paksoy
Aziatische knapperige groenten met knoflook en ui mild/pittig
Kousenband aardappel
kousenband met gekookte aardappelen in 
surinaamse kerrie pittig
   per 100 gram e 2,20

Kousenband garnaal   per 100 gram e 2,25
pittige kousenband met garnaal en sambal
Kousenband spek  per 100 gram e 2,25
pittige kousenband met spekjes

  

Foo Yong Hai vegetarisch
Aziatische omelet met diverse kruiden vega mild
   prijs per rol e 1,80
Telor Blado
gekookt en gefrituurd ei in pittige sambalsaus
   prijs per stuk e 1,30
Telor Bali
gekookt en gefrituurd ei in sambal met sereh, 
knoflook en laos mild/pittig
   prijs per stuk e 1,30

 eiergerechten

 visgerechten

 tahoe/tempeh gerechten

 satégerechten


