




SNACKS
DIPS 

GEROOSTERDE PEPERDIP   6
feta | paprika | rode peper | flatbread

TZATZIKIDIP        5,5
yoghurt | knoflook | bieslook | flatbread

HUMMUSDIP  6
kikkererwten | sumac | olijfolie | flatbread

BABA GANOUSHDIP 6
aubergine | granaatappel | bosui | flatbread

TAHINIDIP 5,5
sesampasta | olijfolie | limoen | flatbread

+ FLATBREAD 1,5

PLATEAU TEL AVIV  24
plateau met alle

SNACKS 
GYOZA (5) 9
paddenstoel | rijstazijn | knoflook-chili

CRISPY WONTON PADDO (3)    9
Redefine Meat™ | oesterzwam | bosui

PANGSIT (2)   7,5
mais | bosui | gember-chilisaus

LEMON CHICKEN (5) 8
mais | bosui | citroen

CRISPY WONTON AYAM (3) 9
Balinese kip | bangkokspread | chili 

CRISPY WONTON MAKREEL (3)         9
thaise basilicum | limoenblad | tomaat

LOEMPIA BEBEK (4) 7
eendenbout | wasabi | ketjapsaus

GARNALEN TOAST (4) 9
gember | bosui | chilisaus 

KOREAN MEATBALLS (5) 8,5
kimchi | sesam | gochujang 

BARA (2) 8
ketjap | varkensvlees | mangochutney | 
gele peper

KROEPOEK EN EMPING 1,5
pindadip

BANH MI (BROODJES) 

STICKY TOFU 8,5
kimchi | sesam | zoetzure saus

MAKREEL 8,5
Thaise curry | bangkokspread | limoenblad

CHAR SIU 8,5
szechuan pork | basilicum | zoetzure kool

RENDANG 9
rundvlees | atjar | kokos
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GERECHTEN
GROEN 

TEL AVIV CHOPPED SALAD   14
avocado | feta | gezouten citroen | harissa

REDEFINE MEAT SALAD 16
Redefine Meat™ | rode kool | little gem | 
citrusdressing

TUMIS TEMPEH TAHU  14
roergebakken tempeh | tahoe | 
ketjapsaus | witte rijst

VIS EN VLEES 
SOTO AYAM 11
Indonesische kippensoep | bladselderij | 
witte rijst

LAKSA SOEP 13
Maleisische noedelsoep | curry | garnalen | 
kokos | tofu

PEKINGEEND SALADE 14
eendenbout | hoisin | witlof | 
grapefruitdressing

KABELJAUW 16
gebakken kabeljauw | szechuansaus | 
singapore noodles | paksoi

UDANG PETEH 15
krokante garnalen | petehsaus | 
nasi goreng | gado gado

SATE AYAM 15
gemarineerde kipsate | pindasaus | atjar | 
witte rijst

RIJSTTAFEL vanaf twee personen te bestellen, 26 p.p.
 

een tafel vol met de heerlijkste Indische en Indonesische gerechten, dat is het kenmerk van een echte rijsttafel. 
bevat een mix van vegetarische, vlees- en vis gerechten. 
 
tumis tempeh tahu | gado gado | sambal goreng telor | nasi putih | atjar | peralatan makan
sambal manis | seroendeng | rendang | babi ketjap | sate ayam | udang peteh | ikan kerrie
nasi goreng

@rongastrobarstreetfood |     www.rongastrobar.nl 
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BAR



 

SNAQUE
SNAqUE Attaque (6ST.)

BITTERBALLEN 7
MOSTERD

MINI FRIKANDELLEN 6,5
MAYONAISE

VLAMMETJES 7
MAYONAISE

MINI BAMISCHIJVEN 6
PINDASAUS

KIP LOEMPIA’S 7
CHILISAUS

VEGA SNACKS    (6ST.)

BITTERBALLEN 7
MOSTERD

LOEMPIA’S 6,5
CHILISAUS

KAASSOUFFLES 7
CHILISAUS

SAMOSA’S 6,5
KERRIE-MAYONAISE

GEMENGDE BITTERGARNITUUR     12
12 STUKS

GEMENGDE BITTERGARNITUUR     12
12 STUKS

FRIET
VERSE FRIET 4,5
mayonaise 

FRIET RENDANG NANKA 8,5
JACKFRUIT, SEROENDENG, MAYONAISE

FRIET RENDANG 8,5
SUMATRAANS RUNDVLEES, MAYONAISE

FRIET HETE KIP 8,75
HETE KIP, PEPER, GEBAKKEN UI

FRIET KAPSALON 9,25
KIP, CHEDDAR, AIOLI

FRIKANDEL “SPECIAAL”
NAUGHTY BANGKOK 7
BANGKOK SPREAD, GEPOFTE RIJST, THAISE 
CURRY 

VIVE LA FRANCE 8,5
FOIE GRAS, TRUFFEL, PADDENSTOELEN

SPECIAAL 4,5
CURRY, SJALOT, BIESLOOK

BEN & JERRY              VANAF 4,50
150 ML

Dagvers gebakken frites 
van de Frietboutique
en meer heerlijke 
goudgebakken snaques 
met ambachtelijke 
huisgemaakte sauzen.

Ken jij Frietboutique al? 
“De aller lekkerste, 

krokante en eerlijke verse 
friet voor iedereen, dat is 
waar Sammy en Pebbles 

voor staan.”





Let's Roast®

Petit
Roast’s Holy Hotwings met onze signature hot-sauce en dragon dip    9,50
Sweet BBQ wings met bbq glaze       9,50
Sticky rib fingers met bbq glaze       8,95
Piementos de Padron met maldonzout      6,75
Crunchy Kip Tenders met chipotle mayo       9,50
Jamón Gran Reserva 20 maanden gerijpt: 50 gram of 100 gram                 6,00/12,00

Rilette van gerookte makreel met stokbrood     7,00
Calamares met huisgemaakte remoulade      8,50
Hollandse Garnalenkroket met pittige cocktailsaus (4st.)    9,00

Grande
Halve kip van het spit         12,50
Sticky BBQ Spareribs met onze huisgemaakte bbq kruidenrub & glaze    14,95
Dirty Bird Burger gefrituurde kip op brioche met sla, koolsla, augurk en chipotle mayo  9,50
Roast Slider pulled chicken op brioche met sla, koolsla en spicy cocktailsaus   8,95
Roast Salad botersla met crispy kip of seitan (v), broadbeans, parmezaan en dragonvinaigrette   12,50

Vega en Vis
Quiche met geitenkaas, zontomaat en spinazie      12,50
Fish & Chips van heek met friet en huisgemaakte remoulade      15,00

Sides
Friet met mayo         4,00
Friet ”Roast” met bbq-pulled chicken & spicy cocktailsaus     7,50
Groene Salade met parmezaan en dragonvinaigrette     4,50
Roast’s Roze Koolsla        4,50
Appel Kaneel Compote       4,50
Geroosterde Maiskolf met cajunboter      4,50

Sweets
Brownie met miso caramel         6,00
Ice Cream by IJsbaart         4,50
Choco Brownie - Yogurt Bosvrucht - Tiramisu - Cheesecake Framboos



Snacks
Snacks by Roast

Snacks by Monk

bittergarnituur

Holy Hotwings met onze signature hot-sauce en dragon dip     9,50

Sweet Wings met bbq glaze        9,50

Sticky Rib Fingers met bbq glaze       8,95

Crunchy Kip Tenders met chipotle mayo       9,50

Jamón Gran Reserva 20 maanden gerijpt: 50 of 100 gram            6,00 / 12,00

Piementos de Padron met maldonzout       6,75

Bitterballen van de Bourgondiër met mosterdmayo       7,00

Vegetarische bitterballen van de vegatarische slager met mosterdmayo    7,00

Kaasstenegels met chilisaus        7,00

Bamihapjes met chilisaus        5,50

Mini Frikandellen met mayonaise         5,50

Vlammetjes met chilisaus         7,00

mixed snacks
Mixed Garnituur selectie van de bittergarnituur hapjes     11,50

Mixed snack by Roast selectie van de snacks van Roast      15,00

Mixed snack by Monk selectie van de snacks van Monk     15,00

Stokbrood met gezouten boter        4,50

Rilette van gerookte makreel met stokbrood      7,00

Calamares met huisgemaakte remoulade      8,5

Hollandse Garnalenkroket met pittige cocktailsaus (4st.)     9,00



Starters & Snacks
Piementos de Padron met maldonzout        6,75

Vegetarische bitterballen van de vegatarische slager met mosterdmayo    7,00

Kaasstengels met chilisaus         7,00

Bamihapjes met chilisaus         5,50

grande
Roast Slider pulled jackfruit op brioche met sla, koolsla en spicy cocktailsaus    8,95

Dirty Bird Burger gefrituurde seitan op brioche met sla, koolsla, augurk en chipotle mayo   9,50

‘’Chicken’’ Salad botersla met gefrituurde seitan, Parmezaanse kaas en dragonvinaigrette   12,50

Quiche met geitenkaas, zontomaat en spinazie       12,50

Sides
Friet met mayo         4,00

Friet ”Roast” met Pulled jackfruit & spicy cocktailsaus     7,50

Groene Salade met Parmezaan en dragonvinaigrette     4.50

Roast’s Roze Koolsla        4.50

Geroosterde Maiskolf met cajunboter       4,50

Appel Kaneel Compote        4,50



Baquettes en Brioche
Baquette Rilette makreel rilette, rode ui, cornichon      8,00

Baquette Serrano serrano gran reserva, tomatensalsa, chipotle mayo en Parmzaanse kaas   9,00

Vlees en Kip
Dirty Bird Burger gefrituurde kip op brioche met sla, koolsla, augurk en chipotle mayo  9,50

Roast Slider pulled chicken op brioche met sla, koolsla en spicy cocktailsaus   8,95

Chicken Salad botersla met gefrituurde kip, gekookt ei, Parmezaan en dragonvinaigrette   12,50

Vega en Vis
Roast Slider pulled jackfruit op brioche met sla, koolsla en spicy cocktailsaus   8,95

Dirty Bird Burger gefrituurde seitan op brioche met sla, koolsla, augurk en chipotle mayo  9,50

‘’Chicken’’ Salad botersla met gefrituurde seitan, Grana Padano en dragonvinaigrette  12,50

Quiche met geitenkaas, zontomaat en spinazie      12,50

Fish & Chips van heek met friet en huisgemaakte remoulade      15,00

Sweet
Brownie met miso caramel        6,00

Ice Cream by IJsbaart         4,50

smaken: Choco Brownie - Yogurt Bosvrucht - Tiramisu - Cheesecake Framboos



c h i d o z . m x



BOWL
alle burritos zijn 

ook te verkrijgen 
als bowl

BORREL

MEXICAN TEAM PARTY

 Chidoz Combo 22,50 p.p.
 Twee tacos | quesadilla | nacho chips | 
 huisgemaakte saus | guacamole

  Mexican party voor 6 personen 85,00
 Macho Nacho | Loaded Nachos Vegetarisch | 
 6 tacos met guacamole 
 & onze huisgemaakte sauzen | 
 3 quesadilla’s

   Borrel Nachos 1 pers. 7,50 | 2 pers. 15,00 
 Nachos met gesmolten kaas | 
 pico de gallo | guacamole | dip

 Mexicaanse snacks  9.95
 Empanadas, Jalapeno Poppers en Mexicano

NACHOS

 Macho Nacho  13,95
 nacho chips | kip | beef | zwarte bonen | pico | 
 mais | kaas | chipotle mayo | guacamole

 Classic Loaded Nachos 12,95
 kip | pico | mais | kaas | guacamole

 Loaded Nachos vegetarisch 10,95
 groenten | gesmolten kaas | guacamole | dip

QUESADILLAS

 Kip Quesadilla 5,95
 kip | pico | gesmolten kaas | chipotle mayo

 Veggie Quesadilla  5,95
 gegrilde groenten | pico | gesmolten kaas | 
 basilicum mayo

 Spicy Beef Quesadilla 6,75 
 rundvlees | pico | gesmolten kaas | jalapeños | 
 killer smokey chipotle saus

BURRITOS

  Classic Burrito 12,50
 Witte rijst | kip | zwarte bonen | pico | mais | kaas |
 sla | lente ui | guacamole | chipotle mayo

 Power Burrito 13,00
 Volkoren tortilla | zwarte rijst | zwarte bonen | 
 geitenkaas | gegrilde groenten | pico de gallo | sla | 
 guacamole | booming basilicum saus

 Vegan Burrito  11,95
 Zwarte rijst | zoete aardappel | gegrilde groenten | 
 zwarte bonen | pico | sla | mais | 
 guacamole | salsa verde

 Latin Burrito 11,50
 Witte rijst | zwarte bonen | rundvlees | 
 pico | sla | kaas | koriander | salsa verde

 Burrito Al Chidoz 10,00
 Witte rijst | zwarte bonen |
 varkensvlees | ananas | pico | lente ui | 
 koriander | killer smokey chipotle saus 

TACOS

 Meatlovers Tacos 12,00 
 3 tacos: kip | beef | varken

 Veggie Tacos 10,50
 3 tacos:  gegrilde groenten |  zoete aardappel | 
 geitenkaas 

 Crunchy Tacos  9,75
 2 dubbeldekker tacos:  kip | beef

 Classic Mexican tacos 13,95
 3 tacos: 2x kip | 1x varken | koriander | 
 ananas | guacamole

 Taco Fiësta  25,50
 3x tacos vlees | 2x vega tacos | guacamole | 
 verschillende salsas

Bij Mooie Boules serveert Chidoz een aantal gerechten die zij 

ook in hun andere vestigingen serveren. Mexicaanse 

classics in een nieuw jasje.  Legendary burritoz, tacos, 

nachos, quesadillas en bowls,  met verassende ingrediënten 

van over de hele wereld.

PARTY
met een groep? 

Geniet samen van 
deze verschillende 

gerechten

c h i d o z . m x
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