
Iets te vieren? 
Tijdens de feestdagen verwelkomen wij jullie 
graag bij de Bali Bar. 
Gezellig informeel borrelen met je collega’s, Of 
het jaar afsluiten met een heerlijk diner in onze 
bovenzaal, Of kerst vieren met vrienden en 
familie. 
Jullie zijn van harte Welkom!!! 

24, 26 en 31 december serveren wij  
Menu Hari Natal   pp 57.5 

Ontvangst met Amuse Oriental 
Dim Sum, Gyoza, Rendang kroketjes en Samosa met 
huisgemaakte chilisaus en siracha mayo 
Voorgerecht: 
- Poke Bowl met zalm 

Tussengerecht: 
- Sate Manis van Ossenhaas 
- Sate Udang, garnalenspies 
- Ketjapsaus 
- Diverse soorten krupuk 
- frisse Bali Bar Salade 

Hoofdgerecht: Sharing Indofood; 
- Witte Rijst en bami 
- Ikan Pepesan, makreel in uiensambal 
- Rendang van Rundvlees in zacht pikante 

santensaus 
- Sambal Goreng boontjes met bamboescheuten  
- Sate ayam (kipsate) met pindasaus 
- Sambal Telor Blado, (eitje in sambalsaus)  
- Acar (gemeng zoetzuur) 
- huisgemaakte sambal 
Nagerecht: 
- Es Kwee Spekkoek, Kaneelijs met Spekkoek 

Uitzonderingen gaarne van te voren aangeven

Informatie 
Reserveren?      bali-bar.nl 

Wil je meer informatie of een voorstel op maat voor 
je collega’s, vrienden of familie? 
Neem contact op met Edward 

balibar@saillanthotels.eu

Op zoek naar een Kerst of nieuwjaars-
arrangement om het jaar af te sluiten met 
collega’s, familie of vrienden? 

Welkom bij de Bali Bar 

Bali Bites   pp    17.5 
vanaf 10 personen 
Heerlijk bij een informele borrel aan de bar of met 
een grotere groep in onze bovenzaal. 
Ideale invulling van een nieuwjaars-receptie of 
eindejaars-borrel 

Shared Dining Menu’s pp 29.5 (3) 
     37.5 (4) * 
     42.5 (5)**  

Lekker dineren met 3, 4 of 5 gangen 
Afhankelijk van de groepsgrootte serveren wij de gerechten 

in shared-dining concept 
Vanaf 6 personen 

Bali Bar Buffet     vanaf  pp  37.5 
Voor grotere groepen (25 tot 60 max) in onze bovenzaal. 
Ontvangst met een Amuse Oriental gevolgd door een 
fantastisch rijsttafel buffet 

Dranken arrangement 
Je kunt kiezen om per consumptie af te rekenen of: 
Maak gebruik van ons dranken-arrangement 
Vanaf 2 uren te boeken: 
2 uur lang Free-flow wijn, water, bier en fris.   
 pp 25 

Vanaf 10 personen 

Tijdens de feestdagen: 
- Serveren wij op 24, 26 en 31 december ons Menu 

Hari Natal 
- Zijn wij open op 27, 28, 29 en 30 december 
- Verwelkomen wij jullie weer in het nieuwe jaar op 4 

januari 

feestdagen 
bij Bali Bar
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