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In 1956 kwam Oma Son vanuit Oost-Java naar Nederland. 
Indonesische basisingrediënten, waren hier toen nog moeilijk 
verkrijgbaar. Samen met haar man besloot zij om zelf tahu, tempeh 
en ketjap aan de deuren bij de indische gemeenschap te verkopen. 
Langzaam groeide dit uit tot één van de eerste Toko’s in Nederland. 
Hier op het Eiland 8 in Arnhem.

Oma Son begon met twee tafeltjes en vier keukenstoeltjes. Je kon 
hier zelf je gerechten aanwijzen bij een buffet. Onder leiding van haar 
dochter Shirley Schuit is het inmiddels gegroeid tot een restaurant, 
genaamd Rasasari (verschillende smaken). Samen met haar dochter, 
kookt oma die inmiddels over de 80 jaar oud is, nog steeds met veel 
passie en liefde. Het eten smaakt nog precies zoals in 1957 toen Oma 
begon. 

Familie en lekker samen eten, is voor ons het allerbelangrijkst.
We hopen dat je geniet van onze familierecepten en de huiselijke sfeer. 

Selamat Makan

Even terug in de tijd...



Stap 1: Kies uw menu & basis 

Rames
Droge gerechten (serundeng, kentang en sambal goreng tempeh)
Kies: 1 soort vlees, vis of soja, 2 soorten groente, 1 soort bijgerecht

Combi
Kies: 1 soort vlees, vis of soja, 2 soorten groente

Gado Gado
Gado Gado, taotjo, ei, droge gerechten

Combi Deluxe
2 stuks sateh
Kies: 2 soorten vlees, vis of soja, 2 soorten groente, 1 soort bijgerecht

Wok to go (tot 16.00 uur)
Kies: 1 soort vlees, vis of soja, 1 soort groente

Combi Sateh
2 stuks Sateh
Kies: 1 soort vlees, vis of soja, 2 soorten groente

Basisgerecht
Witte 
rijst

Gele rijst Longtong

Bami 
Goreng

Nasi Goreng Mihoen

Net als in 1957, stelt u zelf uw menu samen. Op de volgende pagina kiest u 
uw vlees/soja en groente. Zo maakt u van elk menu een vegetarische versie.

* € 3,00 per portie

€ 9,00

€ 7,50

€ 12,00

€ 14,50

€ 10,00

€ 13,50

Eigen menu
Kies zelf uw gerechten uit

*Zie portie-prijs

met kokos kleefrijst

Mie van rijstgebakken rijst



Stap 2: Kies vlees, vis of soja 

Rendang
Rund met kokossmaak

Sapi Ritja
Pittige rund

Babi Ketjap
Zoet varkensvlees

Babi Ritja
Pittig varkensvlees

Ayam Semor
Zoete kip

Ayam Pedas
Pittige kip

Sateh Ayam
2 stuks met pindasaus

Ikan Bali
Pittige Makreel

Ikan Pepesan
Pittige Makreel met kokos

Tahu Bali
Pittige Tofu

Taotjo
Zoete sojamix 
van tempeh en tofu

Tempeh Pedas 
Pittige Tempeh met 
of zonder Petehbonen

*€ 3,00 per 
schep

*€ 3,50 tot 
€ 5,50 per stuk

*€ 3,50 per 
schep/portie

Indische gehaktballetjes
4 stuks (varken & rund)



Stap 3: Kies uw groenten

Stap 4: Kies uw bijgerecht 

Bali Telor
Gemarineerd ei

Bij Rames, Combi Deluxe of eigen menu

Atjar Tumis
Boontjes

Orah 
Areh

Sajur 
Lodeh

Gado Gado

* € 2,00 per schep

Sateh Ayam
1 stuk sateh 

met pindasaus

Soja
Tempeh Pedas of 
Taotjo of Tahu Bali

*€ 2,50 
per schep

* € 1,75 per stuk * € 2,00 per stuk * € 3,00 per schep

Zoetzuur

met kokosmelk

met pindasaus

Licht pittig

met roerbak ei



Nagerecht
Spekkoek mix
Tjendol

3,00€

Serundeng
Geroosterde kokos

met pinda’s

Kentang
Krokante aardappel

met pinda’s

Sambal Goreng 
Tempeh

Gefrituurde soja

Gehakt pindasaus
Gehakt pedas
Ikan makreel
Sambal goreng tempeh
Kip semoor 
Kip pedas

Broodjes
4,50€

Snacks
Pastei
Loempia 
Lemper
Bapao (rund, varken of kip)

Risolles

2,00€

2,50€

Kip Sateh (3 stuks)
met pindasaus en krupuk

Soto ayam 
Rijkgevulde kippensoep

4,95€

5,95€

* € 0,75 per schep * € 0,75 per schep * € 1,50 per schep



Frisdrank
Cola, Cola light, Cola zero, Sinas, 7-up, Cassis, 
Chocomelk, Fristi, Tonic, Bitterlemon, Jus d’orange, 
Appelsap, Spa blauw & rood. Fernandes rood/groen, 
Ice tea: sparkling/peach/lemon/greentea.

Mango sap, Guava sap, Lychee sap

Heiniken, Grolsch, Radler, Alcohol vrij bier 
Bintang, Grolsh Beugel
Droge witte wijn, zoete witte wijn, rosé, rode wijn (flesje)

3,00

Bier & wijn

3,50
€
€

4,50€

2,50€

Koffie, Cappucino
Thee (jasmijn, groene, gember, bosvruchten)

2,50

Warme dranken
€

3,00€



Wist je dat onze 
Rendang ruim 5 uur 
suddert?
Al onze gerechten zijn ambachtsproducten, waar 
wij veel tijd en liefde in stoppen. Zo suddert onze 
Rendang ruim 5 uur, waardoor wij dit niet op 
bestelling maken. Elke dag gebruiken wij verse 
specerijen zoals sereh, laos, gember en daun salam.

Neemt u gerust plaats en geniet van uw gezelschap. 
Ondertussen is ons team voor u bezig om uw zelf 
samengestelde bordje te maken, zodat u straks kan 
genieten van uw eigen rijsttafel. 
 
Selamat Makan

Feestje of thuis eten?
Vraag naar onze catering- & bezorgservice.

Openingstijden
Ma  Gesloten
Di  12.00 tot 19.30
Wo  12.00 tot 19.30
Do  12.00 tot 20.00
Vr  12.00 tot 20.00
Za  11.00 tot 20.00
Zo  13.00 tot 19.30


