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Surinaamse Soul Food
by Vaperansa

DADDY COOL &
The Rocking Kitchen

Wanneer er gesproken wordt over Suriname wordt er meteen gedacht aan tropische
temperaturen, gezelligheid, gastvrijheid, hechte familiebanden en lekker eten. Wij
brengen dit alles mee naar de Twentsche Foodhal. Of je nu kiest voor een rijstgerecht
of een snack, een soep of gemberbier, bij Vaperansa komt eenieder aan zijn trekken.
Wij steken traditionele Surinaamse gerechten in een nieuw jasje. Dit alles met behoud
van de typische specerijen die in de Surinaamse keuken gebruikt worden.

Crispymix

11

Crispymix om te delen. Een portie gepaneerde kiphaasfiletreepjes en een
portie huisgemaakte kipbitterballen geserveerd met een lekker sausje.

Hapjeskorjaal 2 personen (3 personen +2,5)

10

Hapjesplank met diverse Surinaamse hapjes zoals kip samosa’s,
kip loempia’s en vleesbroodjes.

Hapjeskorjaal vegetarisch 2 personen (3 personen +2,5)

10

Hapjesplank met diverse Surinaamse hapjes zoals vegetarische samosa’s,
vegetarische loempia’s en vegetarische ‘gehaktpasteitjes’.

Coco Shrimps

9,5

Overheerlijke gamba’s in een saus van o.a. kokosmelk. Geserveerd met rijst,
kroepoek en zuur.

Redi Fowru - Rode kip

7,5

Rode kippendijfilet geserveerd met rijst, kroepoek, bakbanaan en zuur.

Moksi Alesi

8,5

Gemengd rijstgerecht geserveerd met bakbanaan, kroepoek en zuur. Keuze uit
ketjap kip of creamy chicken.

Masala Sensation
Masala kipfilet op een bedje van gemarineerde gebakken aardappelen
en kleurrijk zuur.

Vissoep

7,5

6,5

Bouillon getrokken uit overheerlijke kruiden, gevuld met o.a. gebakken frietjes,
taugé , kool, gebakken uitjes, kipfilet en ei.

5
2,8
8,5

Iedere laatste zondag van de maand is het rotidag. Wij hanteren dan een
aangepast menu met een beperkt assortiment.

Varkensvlees in een milde zoete gember-ketjapsaus.
Met rijst, atjar, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

Dadar isi

7

Indonesische omeletrol, gevuld met kruidig gehakt, groenten, kokos en
een licht pittig sausje. Met rijst, atjar, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

7

Sateh
3 stokjes varkenshaassateh of kipsateh of vegasateh.
Met rijst, satehsaus, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

11

Satehmenu
4 stokjes varkenshaassateh of kipsateh, vegasateh met gado gado, rijst,
atjar, satehsaus, gebakken uitjes en cassavekroepoek.

Rendang

7

7,8

Geroosterd buikspek

6,8

Gado Gado vega of vegan
Zeer gevarieerde koude groenteschotel, met o.a. aardappel, boontjes,
komkommer, taugé, pindasaus en cassavekroepoek.

8,8

Zeer gevarieerde groenteschotel met garnalen, sojaboontjes, zeewier,
komkommer, wortelsliertjes, taugé, rijst, gebakken uitjes, cassavekroepoek
en een heerlijke sesamdressing.

8,8

Rak Aduh. Hapjesplank

Het drankje dat niet mag ontbreken op een Surinaams feest. Het is geen
“bier”: maar een non-alcoholisch drankje gemaakt van verse gemberwortels.

Rotidag

7

Babi Ketjap

Indo-Bowl Udang

Bakbanaan in een deeglaagje. Geserveerd met pindasaus.
Lekker als tussendoortje.

“Gemberbier”

Rijkgevulde, kruidige Indonesische maaltijdsoep, met o.a. taugé,
aardappel, ei, gebakken uitjes.

Geroosterd Indonesisch buikspek. Met rijst, atjar, gebakken uitjes
roedjaksaus en cassavekroepoek.

Goed gevulde vissoep met o.a. garnalen en batjauwfilet (kabeljauwfilet)

Baka Bana

5,5

Soto (vega of kip)

Indonesische runderstoof in een mild pittige kokossaus. Met rijst, atjar,
gebakken uitjes en cassavekroepoek.

7

Saoto

Chef-kok Fraenk DADDY COOL en zijn team The Rocking Kitchen bereiden voor u
de heerlijkste Indonesische gerechten volgens authentieke familierecepten. Laat
u verrassen door de onvervalste Rock & Roll twist die de verschillende gerechten
meekrijgen.

Indonesische proeverij! Laat u verrassen door de Chef!
Met o.a. rendang, sateh en geroosterd buikspek!

4

Tjendol
Heerlijk verfrissende tropische drank van kokosmelk,
gula djawa (Javaanse suiker) en groene meeldruppels.

Een selectie van onze populaire gerechten is ook te
bestellen via UBER

Heeft u een allergie, meld het ons.

5

