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De rijsttafel is officieel cultureel Nederlands erfgoed sinds 2015

Ofschoon het Hollands 
landschap van nature rijke-
lijk is voorzien van water, 
maken de klimatologische 
omstandigheden het niet 
geschikt voor rijstbouw. 
Toch heeft hier rijst als basis-
voedsel op tafel flink wortel 
geschoten. Dat komt door 
Nederlanders die door om-
standigheden in aanraking 
kwamen met de rijstcultuur 
en door een oosterse bevol-
kingsgroep die uit Indië/In-

De rijsttafel in het polderlandschap
donesië In Nederland Door 
Omstandigheden (Indo) te-
rechtkwam. 
Affijn, tezamen was het 
geen kleine groep en met 
alle nazaten moet het nu 
een groep ter grootte van 
ca 2 miljoen personen zijn 
en in een rijke kleurschake-
ring van Wilders wit tot Ta-
mamata bruin.
Bami goreng en nasi goreng 
werden hier gemeengoed 
en de rijsttafel veroverde 

een plek binnen het Neder-
landse eetpatroon.
De rijsttafel als naam is na-
tuurlijk puur Nederlands 
maar in Indonesië onbe-
kend. Wel heel duidelijk is 
dat de inhoud Indonesisch is 
en ook héél Indonesisch kan 
smaken (zolang door tijd en 
generaties de smaken niet 
zijn vervlakt of teveel van 
hun oorsprong zijn afgewe-
ken). We kunnen hier spre-
ken van een kruisbestuiving.

SAMBAL GORENG 
MOSSELEN

Zeeuwse mosselen in een 
pikante kokossaus.
Mosselen zijn het hele jaar 
door te eten behalve in de 
maanden april, mei en juni. 
Het is dus een fabeltje dat 
ze te verkrijgen zijn in de 
maanden met een R. Mos-
selen zijn heel gezond. Dit 
gerecht wijkt helemaal af 
van de traditionele recep-
tuur voor het bereiden van 
mosselen. De wijze waar-
op wij deze mosselen, een 
puur Hollands product, 
klaarmaken is overheerlijk.

Tip van onze chef Hendrik
“Dit gerecht is nog lekker-
der met wat garnalen erbij. 
Deze kunnen samen met 
de mosselen de wok in.”

Tip van onze chef Christina
“Mijn favoriete variant? Ik 
serveer de mosselen over 
een kom warme noedels, 
dat maakt het gerecht he-
lemaal compleet.”

AYAM MENTEGA

Kip gebakken in boter 
met ketjap en limoen
Ayam Mentega is een 
kipgerecht op basis van 
boter, ketjap en limoen. 
Mentega is Portugees voor 
boter. De Indische keuken 
vindt zijn oorsprong op 
Java. Dit paste ook meer 
bij de Nederlanders. Op 
Java zijn de gerechten 
“milder” van smaak ver-
geleken met de rest van 
de Indische archipel. 

Het is ook mogelijk om een 
vegetarische variant te 
maken door de kip te ver-
vangen met kastanjecham-
pignons. De naam van het 
gerecht wordt dan Jamur 
(paddenstoel) Mentega.

Tip van onze chef Hendrik
“Ik doe er persoonlijk wel 
eens een fijngesneden ra-
wit of lombok bij om he-
lemaal af te wijken en er 
een pittig gerecht van te 
maken.”

Tip van onze chef Christi-
na“Om het gerecht chic te 
maken laat ik richting het 
eind altijd een paar hele 
asperges meebakken.”

Omelet met tahu, rauwe 
taugé en pikante saus
De Tahu Telor, een gevul-
de omelet met tahu, is een 
gerecht uit de Javaanse 
keuken. Het gerecht wordt 
afgetopt met rauwe taugé 
en een heerlijke pindasaus 
dressing. Een belangrijk 
ingrediënt hiervan is petis, 
een garnalenpasta die ver-
kregen wordt door garna-
len met diverse andere in-
grediënten heel lang door 
te koken. Dit geeft een 
heerlijke umami smaak. 
Een beetje zoals terasi (ge-
droogde gefermenteerde 
garnalen), maar met een 
totaal andere smaak. Er is 
hier heel weinig voor nodig 
anders overheerst dit het 
gerecht.

Tip van onze chef Hendrik:
Persoonlijk vind ik het lek-
ker om een paar stukken 
grote garnaal met de tahu 
mee te bakken.”

Tip van onze chef Chris-
tina: “Ik maak er apart 
wat Lontong bij. De petis 
udang in de saus vervang 
ik met gedroogde pad-
destoelen.”

Eenheid in verscheidenheid

Voor recepten en kook-videos zie onze website

In de jaren 1921 en 22 reis-
de Louis Couperus naar en 
door Indië, zijn reisbrieven 
werden in de Haagsche 
Post gepubliceerd en la-
ter gebundeld als boek, 
‘Oostwaarts’, uitgegeven. 
Louis Couperus was een 
zeer bereisd persoon. Hij 

bezocht landen als Indië, 
Italië, Frankrijk, Engeland, 
Spanje, Duitsland, Algerije 
en Japan (in Indië heeft 
hij geruime tijd gewoond 
in Java, Sumatra en Bali). 
De culinaire tradities van 
die landen en in het bijzon-
der die van Indië maak-

ten grote indruk op 
hem. Hier volgt een 
stukje over de zó 
door hem geliefde 
rijsttafel en hoe die 
te nuttigen. Interes-
sant is ook te lezen 
dat het Indo-Euro-
pese leven begon te 
vereuropeanizeren.
“……En nu ben ik blij 
het een oogenblik 
te kunnen hebben 
over de Indische rijsttafel.
Er is in Indië een nei-
ging het geheele leven te 
vereuropeanizeeren. Deze 
neiging is gekomen uit Sin-
gapore, over Medan - de 
frisse planterstad, die ei-
genlijk weinig ‘Indiesch’ is 
- en heeft zich in de laatste 
jaren zeer uitgebreid over 
Sumatra en Java. Onder 
deze vereuropeanizeering 
behoort vooral de bijna 
algehele afschaffing van 
de rijsttafel. Was de rijstta-
fel vroeger algemeen het 
ge-ijkte lunch, in de laatste 
tien, vijftien jaren – wie 
ermee begonnen is?! – is 
het mode geworden op de 
rijsttafel neêr te zien als on-
hygiëniesch en ‘Indiesch’! 
In de hôtels te Sumatra 
krijgt ge dus op lunchtijd 
een noenmaal, dat dikwijls 
bestaat uit erwtensoep, 
‘hochepot’(sic), boeuf-
braisé, worst met boeren-
kool en kabinet-pudding. 
“Spreek me niet van Rijst-
tafel!’ werd mij verzekerd. 
“Die schaffen wij af! Het 
eenige middel om niet 
“Indiesch “ te worden!’
Ik vond dien schrik wel 
komisch. Om niet Indiesch 

Couperus over de rijsttafel 

Omdat rijsttafelen door 
een grotere groep als ge-
woonte genoten en daar-
om in leven wordt gehou-
den is deze gewoonte als 
traditie toegevoegd aan 
het officiële Nederlandse 
culturele erfgoed.
In deze krant vindt u de in-
troductie van 3 gerechten. 
U kunt deze en andere 
recepten op onze web-
site vinden. De recepten 
worden ondersteund door 
filmpjes, dus als u eens 
één of meerdere gerech-
ten zou willen klaar maken 
dan kan het bijna niet fout 
gaan! In de komende Java-
bodes zullen wij nog meer 
van onze keukengeheimen 
prijsgeven zodat u uitein-
delijk een hele uitgebreide 
Lachende Javaan rijsttafel 
kunt samenstellen. Is dat 
niet een leuk idee om sa-
men met vrienden of fami-
lie te gaan doen? Boven-
dien houdt u hiermee onze 
traditie in ere!

Uit de reisbrieven van Lou-
is Couperus blijkt al duide-
lijk dat rond 1900 rijsttafe-
len heel gewoon was. Dus 
mogen we concluderen dat 
de term veel ouder is, uit-
eindelijk is niet Louis Cou-
perus die de term heeft 
uitgevonden.
Uit de literatuur is nog niet 
te traceren wanneer deze 
term als standaard ge-
bruikt werd. Wel weten we 
dat in de gemengde Indi-
sche samenleving iedereen 
de beschikking had over 
diverse hulpen in de huis-
houding, waaronder een 
kokkie.  Deze kokkie be-
reidde het eten en natuur-
lijk met een flinke oosterse 
touch. Zo veranderde ook 
de gedekte tafel in een 
Indo-Europese samenstel-

Toen de Britten geduren-
de de jaren 1811-1816 
het bestuur over Neder-
lands-Oost-Indië onder lei-
ding van Stamford Raffles 
overnamen, waren zij ver-
baasd over de gemengde 
samenleving die zij daar 
aantroffen. Voor de Britten 
was het ´not done´.
De droom van Jan Pietersz 
Coen (Hoorn 1587 – Bata-
via 1629) om een blanke 
VOC samenleving te stich-
ten viel in duigen toen hij 
teleurgesteld raakte over 
de eerste lichtingen van 
deze zogenaamde VOC 
bruiden.
In de geest van de VOC 
vond het bestuur een prag-
matische oplossing door 
samenleven met een in-
landse te gedogen (vaak 
in concubinaat) en dat 
leverde de voordelen van 
het niet hoeven bekostigen 
van de overtocht, verblijf 
en bruidsschat. Bovendien 
leerden de mannen de 
plaatselijke taal en het na-
geslacht was opgewassen 
tegen tropische ziekten.
Zo ontstond gedurende 
17e, 18e en 19e eeuw in 
Indië een Indo-Europese 
gemeenschap die zich 
over alle geledingen van 
die maatschappij had ver-
deeld; van armelui tot wel-
gestelde burgers en van 
tolk tot bestuurder.
In de tweede helft van de 
19e eeuw werd Indië meer 
opengesteld voor vrij on-
dernemerschap en waren 
er grote technische ontwik-
kelingen in machines voor 

Cultureel erfgoed

De rijsttafel

Kruisbestuivingcommunicatie en transport 
en werd het reistraject 
door de openstelling van 
de Suezkanaal met duizen-
den kilometers verminderd. 
Dat bracht een grotere 
stroom van Europese man-
nen en vrouwen(!) naar het 
land. Zij ondergroeven de 
positie van de Indo-Europe-
anen  op de arbeidsmarkt 
en in hun Indische cultuur.

te worden, niet te zwaar, 
niet te loom, niet te lui, 
schaft de Europeaan de 
gepimenteerde rijsttafel 
af en eischt….een lunch, 
dat hij nergens in het va-
derland krijgt, zoo zwaar 
en wintersch, dat het hem 
smaken zoû als hij een 
paar uur had schaatsen 
gereden…………..er zijn 
vele Hollanders, al jaren 
lang in Indië, die de rijst-
tafel…..niet eten kunnen. 
Zij zijn het, die stapelen 
rijst, groente- en vleeschge-
rechten, sambals ordeloos 
op hun bord en maken er 
olla-podrida van……….…
Terwijl hij risqueert, dat, 
als hij een knappe kokkie 
heeft, deze bij zich zelve 
denkt: ‘Wat heb ik zooveel 
moeite te doen met mijn 
boemboe (kruiden) te 
mengen en te bereiden als 
mijn toean die fijne sma-
ken in zoo groot verschil 
toch maar op zijn bord 
door elkander mengt?’
Rijsttafel te eten en te ge-
nieten is een kunst. Men 
neme niet te veel rijst in 
eens (bijvullen is ge-oor-
loofd). Men kieze uit de 
veelheid der gerechten – 

ling. De aanwijzingen van 
de baas en de persoonlij-
ke inbreng van de kokkie 
zal zeker tot verrassende 
creaties hebben geleid.

hoe aardig gaat in 
het Hôtel de Indes de 
drom der Inlandsche 
bedienden, de een 
achter de ander, op 
een rij met die vele 
gerechten rond! Men 
houde zijn rijst zelve 
zoo lang mogelijk 
wit en  maagdelijk. 
In een kop neme men 
zijn sajoer of groente-
saus. Op een bij-bord 

schikke men het palet uit 
de gekozen gerechten. De 
verschillende, soms zeer ge-
pimenteerde sambals neme 
men in kleine hoeveelheid 
– pas op voor sambaloelek, 
louter Spaansche pepers! – 
en houde ze op den rand 
van uw bord vooral goed 
uit elkaar. Bij elke hap rijst 
– ge eet uw rijst met lepel 
en vork – kiest ge iets van 
kip, vleesch of visch, bege-
leid door één der sambals. 
Iedere hap rijst is een nieu-
we combinatie. Ge wisselt 
ze af, uw hapjes rijst, waar-
door, als ge goed eet, elk 
hapje anders smaakt. Wat 
een rijkdom, die u nooit 
verveelt! En ge eet vooral 
met maat, vooral niet te 
veel en vooral niet als een 
Barbaar, die bij voorbeeld, 
in een restaurant, Sôle à 
la Meunière, tournedos en 
pêche-Melba op zijn bord 
dooreen zou smijten en 
meenen goed te doen, door 
zoo zijn maal te nuttigen.”

Louis Couperus in een riksja in Japan

TAHU TELOR



 

BIASA vanaf 2pers. €27,50 pp

Keringan kentang
Serundeng
Krupuk udang
Acar campur
Gado gado
Tumis buncis
Sayor lodeh
Sambal goreng telor
Daging rendang
Babi kecap
Wisselend vleesgerecht 1
Perkedel goreng
Sate babi
Sate ayam
Nasi putih

KUNING vanaf 2pers € 33,- pp  

Keringan kentang
Serundeng
Krupuk udang
Krupuk emping
Acar campur
Ketoprak
Tumis buncis
Wisselend groentegerecht
Sambal goreng telor
Daging rendang
Babi kecap
Wisselend vleesgerecht 1
Wisselend vleesgerecht 2
Daging semur
Perkedel goreng
Sate babi
Sate ayam
Nasi kuning

VEGA vanaf 2pers. € 27,50 pp
(vegan mogelijk)

Pecel
Serundeng
Krupuk emping
Acar campur
Ketoprak
Tumis buncis
Wisselend groentegerecht
Dadar Jawa
Rendang nangka
Sambal goreng tempeh/tahu
Urap
Perkedel jamur
Sate tempeh (2st)
Nasi putih

IKAN vanaf 2 pers.€33 pp

Keringan kentang
Serundeng
Krupuk udang
Acar campur
Gado gado
Tumis buncis
Sayor lodeh
Sambal goreng telor
Pepesan
Ikan Bumbu Bali
Wisselend visgerecht
Perkedel jamur
Sateh udang (2st)
Nasi putih

RIJSTTAFEL

VOORGERECHTEN
Soto ayam    kippensoep 7/8           7,00
Laksa     pikante kippensoep met kokosmelk 4/8/9                7,00
vegasoep             7,00
Pangsit 5 st.   gefrituurde dumpling van kip en garnaal 1/2/3/4    7,50
Lumpia 2 st.   kip en bamboescheuten 1/3/2       7,00
Lumpia 2 st.   vegetarisch, met tofu 1/2/7                 7,00
Saté Tempeh 3st. van gefermenteerde sojabonen 7       7,75
Saté ayam  3 st . kippendijfilet 7       9,00
Sate babi 3 st.   varkenshaas 7                            10,25

BIJGERECHTEN
Nasi putih   witte rijst                   3,85
Nasi kuning   gele rijst (gekookt in kokosmelk  met kunjit)              5,00
Nasi goreng   gebakken rijst 3/4/7/8                 5,00
Bami goreng   gebakken bami 1/2/7/8                 5,00
 
Keringan   (= pikant strooisel met gekarameliseerde palmsuiker) 
- Kentang   aardappelfrietjes 4                            4,65
- Tempeh   tempehfrietjes met pinda’s 4/5                                   4,65
Serundeng   gebakken kokos met pinda’s 5                4,00
Emping    crackers van melinjozaden                           4,65
Krupuk udang   garnalencrackers 1/4                            4,65

Sayor lodeh   groentes in kokosbouillon 4/9                5,50
Tumis buncis   boontjes in een ketjapsaus 7     5,50
    Wisselend groentegerecht - vraag bediening
Pecel    wilde spinazie en rauwe taugeh,               
    fijn gemalen pindadressing met kencur 5/7               7,00
Gado gado   groentes, tempeh, pindasausdressing 4/5/7/8  7,00
Ketoprak   tahu, aardappel, taugeh, dressing van kecap               
    en grof gemalen pinda 5/7/8     7,00 
Acar campur   groentes in zoetzuur 9                 4,65
Acar ketimun   komkommer in zoetzuur                4,65
Dadar Jawa   Javaanse omelet 4/6/8                 4,25
Sambal goreng                    
telor     gekookt ei in sambalsaus 4/7/8               1,90 
Sambal goreng                 
Tempeh/tahu    roergebakken tempeh/tahu met taotjo, kecap 
    en paprika 7         8,65
Perkedel 5 st.   gefrituurde aardappelgehaktballetjes  8              9,25
Pindasaus    4/5/7                               2,40

Saté domba 3 st. lamsbiefstuk 7                10,75
Saté udang 3 st.  garnaal 4                             11,55
Satémix 6 st.    kip-, varkens- en lamsvlees 7                           20,25
Istimewah    lumpia (1) pangsit (2), saté babi (2)1/2/3/4/5/7       13,75
Pecel     wilde spinazie en rauwe taugeh,               
     fijn gemalen pindadressing met kencur 5/7               8,00
Gado gado    groentes, tempeh, pindasausdressing 4/5/7/8  8,00
Ketoprak    tahu, aardappel, taugeh, dressing van kecap               
     en grof gemalen pinda 5/7/8    8,00 

VLEESGERECHTEN
Daging rendang runderpoulet gestoofd in pittige kokosbumbu 9  16,25
Babi kecap   varkensprocureur gesmoord in
    kecap met gember 7      15,25
Daging semur    gesmoord rundvlees 7      16,25
    Wisselend vleesgerecht 1 - vraag bediening
    Wisselend vleesgerecht 2 - vraag bediening
Ayam mentega   gebakken in boter, kecap en limoen 3/6/7   17,00
Ayam pedas       kippendijfilet in sambalsaus 7                                      17,00
Saté ayam 3 st.   kippendijfilet 7          8,00
Sate babi 3 st.   varkenshaas 7                              9,25
Saté domba 3 st. lamsbiefstuk 7                  9,75

VISGERECHTEN
Ikan pepesan   makreel in pittige bumbu in bananenblad             
    uit de oven 9       17,00 
Ikan bumbu Bali  kabeljauwfilet gebakken in sambalsaus 1/7              17,50
Ikan mentega   gebakken in boter met kecap en limoen 1/3/6/7         17,50
Udang goreng    
pedas     grote garnalen zonder schil, gebakken in 
    chili-sambalsaus 1/3/4    22,75
Udang mentega  grote garnalen gebakken 
    in boter, kecap en limoen 1/3/4/6/7                         22,75
Sambal goreng   
udang               grote garnalen in pikante kokossaus, 
    citroenblad en citroengras 3/4           22,75
Saté udang  3st   garnaal 4                  10,55
(Bumbu = kruidenpasta)

DE LACHENDE JAVAAN MENU (vanaf 2 pers.)                      p.p 42,50 
Voorgerecht    Laksa

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 (vega/vegan mogelijk)      21,25
Witte rijst, rendang, babi kecap, tumis buncis,
wisselend groentegerecht, perkedel goreng, sate ayam en babi, 
acar campur, keringan en krupuk udang.
I.p.v. witte rijst met nasi goreng, -kuning of bami              22,40

KINDERMENU     
Friet, 1 stokje saté ayam en garnituur             9,75  
         

NAGERECHTEN
Pisang goreng   gebakken banaan in krokant korstje 1               4,50  
        met roomijs en slagroom 1/6                8,60
Spekkoek   kruidige, gelaagde koek 6/8                          4,20  
Spekkoek    met kaneelijs en slagroom 6/8               8,60
Brownie   huisgemaakt met kokosijs 6/8                8,60
Es cendol   kokosdrank met geschaafd ijs, rijstemeeljelly
    en palmsuiker                          5,95
Dadar gulung   groene pandancrêpe met vulling van
    kokos/palmsuiker. Kokosijs en slagroom 6/8              8,60
Dame blanche   vanilleijs, slagroom en warme chocoladesaus 6  8,35
Kinderijs   6                             4,50
IJs per bol          6                                                              2,90
Slagroom   6        0,75
Ons ijs is op water- of melkbasis.

RIJSTTAFELRIJSTTAFEL RIJSTTAFEL

VEGETARISCHE GERECHTEN
Rendang nangka - rendang van jackfruit 9    14,75
Saté Tempeh 3 st. - van gefermenteerde sojabonen 7     6,75
Perkedel jamur 5 st. - gefrituurde balletjes van paddestoelen 8    9,25

ALLERGENEN
Heeft u een allergie, meldt dit bij onze bediening. 
De nummers achter de gerechten verwijzen naar een allergeen:
Onze gebakken uitjes en singkong (tapiocacrackers) bevatten gluten.

1 = gluten    4 = garnaal    7 = soya
2 = sesamzaad    5 = pinda       8 = ei 
3 = schaaldier     6 = lactose     9 = kemirienoot

nasi goreng, -kuning of bami i.p.v. witte rijst € 1,15 extra nasi goreng, -kuning of bami i.p.v. witte rijst € 1,15 extra


