Voedselvoorziening op de Borobudur
De reliëfs op het spiritueel
opgezette bouwwerk de
Borobudur bieden gedetailleerde informatie over
zeer aardse zaken: het
vergaren, bereiden en
nuttigen van voedsel en
drank.
Het monument de Borobudur is opgebouwd uit
vier gaanderijen met een
hoofdmuur en een ballus-

trade. Verhalende reliëfs
zijn aangebracht op de
hoofd- en binnenmuren van
de gaanderijen. Op het bovenste deel zijn drie etages
met open stoepa’s en daar
bovenop een topstuk in de
vorm van een dichte stoepa op een voetstuk. De thema’s van de verhalen op de
Borobudur verwijzen naar
de boeddhistische filosofie:

van begeerte naar verlossing. Op de verborgen
voet: begeerte, wetten van
oorzaak en gevolg van daden in het leven, hellestraffen na slechte daden. Op
de reliëfs van de eerste en
tweede gaanderij: materialisme, dagelijks leven, vorsten en ontmoetingen met
monniken, aalmoezen. Op
de derde en vierde gaan-

Rijst verbouwen: mannen ploegden met een handploeg
of een ploeg die werd getrokken door een waterbuffel.
De afgesneden rijstaren werden opgebonden en door
mannen vervoerd in twee bundels aan de voor- en achterzijde van een pikul, net zoals in de jaren ’80 nog gebruikelijk was in Indonesië.
derij: lessen over het bereiken van de verlossing,
daarboven open stoepa’s
waarin Boeddha’s zitten
en dan de topstoepa: verlossing.

de hand over de rand van de boot.
Mannen maakten vis schoon en kookten vlees, bijvoorbeeld schildpadden, in
een grote metalen pan op een driepoot,
waaronder een vuur brandde. Op de
Borobudur wordt roosteren aan het spit
niet afgebeeld.

Eten en drinken.
Er zijn nog 1065 reliëfs
over van het totaal aantal
van het monument. De afbeeldingen met betrekking
tot voedsel zijn te verdelen
in 1) jagen, vissen, 2) rijst
verbouwen, eetbare producten van planten en bomen, 3) transport, het vervoer van spullen, dieren
en mensen, 4) eten klaarmaken, koken, keuken, 5)
eten, aalmoezen geven,
banketten, 6) drinken,
kroeg, muziek, dansen,
dronkenschap, 7) sirih en
betel. Het is heel bijzonder wat de Borobudur al-

lemaal toont. Geen enkele
andere tempel op Java
biedt zoveel informatie.
Inscripties uit
de 9e en 10e
eeuw en een
10e -eeuwse
Oud-Javaanse versie van
een Indiase
Sanskriettekst
over de lotgevallen van
Rama, geven details over
eten en drinken op Java. Er
was een strikte hiërarchie
van rangen en standen in
het oude Java en wetten
over wie wat wel en niet
mocht eten. Er waren taboes van religieuze aard:
wel of niet vegetarisch eten,
maar ook gerelateerd aan
stand : wie mocht welk type
vlees wel of niet eten. Vlees
van bepaalde gecastreer-

Alle foto’s afkomstig uit N.J. Krom,
Beschrijving van Barabudur (Martinus
Nijhof, 1920) Tekst van Hedi Hinzler uit
het Indies Tijdschrift, 2021 #1
Eten klaarmaken: de vrouwen zorgden
voor de rijst, die gestoomd kon worden
door een puntige mand, precies als
onze kuskusan, over een grote pot met
heet water te hangen. Het vuurtje werd
gestookt tussen een stapel stenen. Een
andere manier: rijst koken in een aardewerken pot op het vuur. Uit de inscripties
en Oud-Javaanse teksten weten we dat
er klapper water en suiker in ging. Dat
soort rijst was populair om aan asceten
en arme mensen te geven. Het was een
goede daad, dan kwam je in de hemel.
Rondom de rijst stonden potjes of een
soort bakjes van gevouwen blad waarin
de bijgerechten zaten, vijf, elf in een rij.
Het is moeilijk te zien wat er precies in
zat, behalve als het om vissen ging: kop
en staart zijn te onderscheiden.

Jagen en vissen deden de mannen. Vorsten organiseerden ook jachtpartijen
met hun gasten. Dragen van de vangst,
aan een stok over de schouder, een pikul. Vissen: in een rivier, met een fuik
of een soort hengel, of met een boot,
de visser hing dan met een hengel in

de dieren, varken, geit of
schaap, was alleen voor vorsten. Schildpadden ook.
Maar bij feestelijke gebeurtenissen, vooral gerelateerd aan tempelstichtingen of huwelijken van
een prins of vorst, mochten
‘lager geplaatsten’ ook
‘vorsteneten’
genieten.
Dan werd er ook stevig
gedronken (en gedanst).
Het is opmerkelijk dat op
Bali nog tot eind vorige
eeuw het vervoeren van
ongebonden rijst en het koken en stomen van rijst op
een traditionele haard gedaan werd op de manier
getoond op de Borobudur.

Dinercheque
Wilt u een origineel geschenk aanbieden dan is
een dLJ dinercheque wellicht een optie! Vraag één
van onze medewerkers om
informatie.

Water hoorde overal bij, liefs uit een
bron. Het was beleefd om dat de gasten en asceten aan te bieden. Er werden ook veel niet- alcoholische en alcoholische dranken gemaakt op basis van
vruchtensappen, rijst en kokos. Honingwater was ook lekker. Alcohol: gefermenteerde rietsuiker, lontarpalmwijn,
drank op tamarinde basis.
Veel alcoholische dranken hadden
Sanskrietnamen, de recepten kwamen
waarschijnlijk via India op Java. Op de
borobudur is een reliëf van een kroeg
met drinkers, dronken lieden en dansers. Men dronk uit bamboebuizen,
gouden schalen of kommen (dat gold
voor vorsten), platte drinkschotels en
aardewerken kruiken met een tuit.
Aan het slot van een maaltijd werden
sirih en betel gepresenteerd, en ook als
er gewoon iemand op bezoek kwam.
Dat was beleefd. Lieden van hoge stand
hadden een betel-drager in dienst en
iemand die de kwispedoor vasthield.
Eten deed men zittend, op een verhoging, een soort lage tafel, als het om
mensen van hoge stand of geestelijken
ging. Mensen van lage stand aten op
een matje gezeten. Men at met de vingers. De gerechten worden uitgestald
tussen de gasten. Centraal een hoge
rijstberg. Daarop konden vissen liggen,
zo veel als het aantal gasten in het geval van vleeseters, of niets als het om
vegetariërs ging.
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VOORGERECHTEN
Soto ayam
Laksa

kippensoep 7/8			
pikante kippensoep met kokosmelk 4/8/9

5,95
5,95

Pangsit 5 st.
Lumpia 2 st.
Lumpia 2 st.

gefrituurde dumpling van kip en garnaal 1/2/3/4
kip en bamboescheuten 1/3 		
vegetarisch, met tofu 1/2			

6,50
6,50
6,50

Satées, 3 stokjes
Geserveerd met
Saté ayam
Sate babi
Saté domba
Saté udang
Satémix 6 st.
Istimewah
Salades
Pecel		
		
Gado gado
Ketoprak
		

van de grill (als bijgerecht minus 1,00)
pindasaus 4/5/7 en/of kecapsaus 7
kippendijfilet 7					 8,50
varkenshaas 7				
9,65
lamsbiefstuk 7				
9,65
garnaal 4				
11,55
kip-, varkens- en lamsvlees 7		
16,80
lumpia (1) pangsit (2), saté babi (2) 1/2/3/4/5/7
11,30
(als bijgerecht minus 1,00)
wilde spinazie en rauwe taugeh,		
fijn gemalen pindadressing met kencur 5/7
7,20
groentes, tempeh, pindasausdressing 4/5/7/8
7,20
tahu, aardappel, taugeh, dressing van kecap
en grof gemalen pinda 5/7/8				 7,20

VLEESGERECHTEN
Daging rendang
Babi kecap
		
Daging semur

runderpoulet gestoofd in pittige kokosbumbu 9
15,20
varkensprocureur gesmoord in
kecap met gember 7					14,15
gesmoord rundvlees 7					15,20

Wisselend vleesgerecht 1 - vraag bediening
Wisselend vleesgerecht 2 - vraag bediening
				
Ayam mentega gebakken in boter, kecap en limoen 3/6/7		
Ayam pedas
kippendijfilet in sambalsaus 7

15,70
15,70

VISGERECHTEN

Ikan pepesan
makreel in pittige bumbu in bananenblad
		
uit de oven 9						16,25
Ikan bumbu Bali kabeljauwfilet gebakken in sambalsaus 1/7
16,25
Ikan mentega
gebakken in boter met kecap en limoen 1/3/6/7
16,25
Udang goreng
pedas 		
grote garnalen zonder schil, gebakken in
		
chili-sambalsaus 1/3/4				22,75
Udang mentega gebakken in boter, kecap en limoen 1 /3/4/6/7
22,75
Sambal goreng
udang		
in pikante kokossaus, citroenblad en citroengras 4
22,75		
		
(Bumbu = gemalen mengsel van kruiden)

BIJGERECHTEN
Nasi putih
Nasi kuning
Nasi goreng
Bami goreng

witte rijst				
gele rijst (gekookt in kokosmelk met kunjit)
gebakken rijst 3/4/7/8
gebakken bami 1/2/3/7/8		

3,65
4,75
4,75
4,75

Keringan
- Kentang
- Tempeh
Serundeng
Emping		
Krupuk udang

(= pikant strooisel met gekarameliseerde palmsuiker)
aardappelfrietjes 4			
4,25
tempehfrietjes met pinda’s 4/5
4,25
gebakken kokos met pinda’s 5 		
4,25
crackers van melinjonoten		
4,25
garnalencrackers 1/4 		
4,25

Sayor lodeh
Tumis
buncis

groentes in kokosbouillon 4/9			

5,15

boontjes in een ketjapsaus 7				

5,15

Wisselend groentegerecht - vraag bediening
Acar campur
Acar ketimun
Dadar Jawa
Sambal goreng
telor 		
		
tempeh/tahu
		
Perkedel
Pindasaus

groentes in zoetzuur 9		
komkommer in zoetzuur			
Javaanse omelet 4/6/8		
			
gekookt ei in sambalsaus 4/7/8		
Sambal goreng
roergebakken tempeh/tahu met taotjo, kecap
en paprika 7		 				
gefrituurde aardappelgehaktballetjes 8
4/5/7		
			

ALLERGENEN
Heeft u een allergie, meldt dit bij onze bediening.
De nummers achter de gerechten verwijzen naar een allergeen:
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

gluten		
sesamzaad		
schaaldier		
garnaal		
pinda

6
7
8
9

=
=
=
=

lactose
soya
ei
kemirienoot

Onze gebakken uitjes en singkong (tapiocacrackers) bevatten gluten.

4,25
4,25
3,75
1,90			
8,25
8,75
2,30

RIJSTTAFELS
BIASA

26,20 p.p.

KUNING (vanaf 2 pers.) p.p. 31,15

Keringan kentang			
Keringan kentang 		
Serundeng				Serundeng
Krupuk udang				Krupuk udang
Acar campur				Acar campur
Gado gado				Ketoprak
Tumis buncis				Toemis buncis		
Sayor lodeh				Orak arik
Sambal goreng telor			
Sambal goreng telor
Daging rendang			
Daging rendang
Babi kecap				Babi kecap
					Wisselend vleesgerecht 2
Wisselend vleesgerecht 1		
Wisselend vleesgerecht 1		
					Daging semur
Perkedel goreng			
Perkedel goreng
Sate babi				Sate babi
Sate ayam				Sate ayam
Nasi putih				Nasi kuning
Rijsttafel biasa: i.p.v. witte rijst met
nasi goreng, -kuning of bami p.p. 				

DE LACHENDE JAVAAN MENU (vanaf 2 pers.) p.p		
Voorgerecht				Laksa

27,30
39,75

Hoofdgerecht				
Witte en gele of gebakken rijst
					
Keuze van de chefkok van vier 		
					gerechten.
					Sate babi, ayam en domba
					Acar campur
					Krupuk udang
Nagerecht				Dadar gulung

PLATE SERVICE

Nasi rames							
Witte rijst, rendang, babi kecap, tumis buncis,
wisselend groentegerecht, perkedel goreng, sate ayam en babi,
acar campur, keringan en krupuk udang.

19,80

I.p.v. witte rijst met nasi goreng, -kuning of bami		

20,90

VEGETARISCHE MENU’S

SARIRASA				

NUSANTARA		

20,85

Gado gado				Ketoprak
Sambal goreng tempeh/tahu		
Sayor lodeh
Dadar Jawa				Acar campur
Tumis buncis				Wisselend groentegerecht		
					Sambal goreng telor
Witte rijst				Witte rijst		
I.p.v. witte rijst met nasi goreng, nasi kuning of bami

KINDERMENU 				
Friet, 1 stokje saté ayam en garnituur				

21,95

9,25

NAGERECHTEN
Pisang goreng

gebakken banaan in krokant korstje 1		
4,met roomijs en slagroom 1/6			
8,15
Spekkoek
kruidige, gelaagde koek 6/8		
4,met kaneelijs en slagroom 6/8		
8,15
Brownie
huisgemaakt met kokosijs 6/8			
8,15
Es cendol
kokosdrank met geschaafd ijs, rijstemeeljelly
		
en palmsuiker				
5,65
Dadar gulung
groene pandancrêpe met vulling van
		
kokos/palmsuiker. Kokosijs en slagroom 6/8
8,15
Dame blanche vanilleijs, slagroom en warme chocoladesaus 6
7,95
Kinderijs
6					
4,25
IJs per bol
6		
2,75
Slagroom
6							 0,75
Ons ijs is op water- of melkbasis.

WARME DRANKEN

Thee
Jasmijn thee klein/groot
Munthee
Koffie/espresso
Koffie verkeerd/cappucino 6
Irish coffee/French coffee/Kiss of fire 6

		

2,35
2,90/3,40
2,90
2,65
2,90
7,85

