
Prinses Marijkelaan 5 
Winkelcentrum Hoog Kanje - Zeist
030 6336439

Exotisch koffie drinken,
gezond warm ontbijten of
blijf je ‘s avonds gezellig eten? 
Het kan bij Daan!

Openingstijden
Restaurant & Afhaalbar

Woe:  08:45 uur - 19:30 uur
Do: 08:45 uur - 19:30 uur
Vrij:	 08:45 uur - 20:00 uur
Za: 10:00 uur  - 20:00 uur
Zo: 12:00 uur  - 19:30 uur
(WINTERTIJD)

(Openingstijden van feestdagen
en- of evenementen, zie website)

WWW.DAANSDROOM.NL

De Surinaamse huiskamer...
gewoon in Kerckebosch!
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Restaurant



Exotische broodjes

Soep

KETJAP KIP ....................................................................... 6
In ketjap gemarineerde kip, kruidige spread, huisgemaakt 
Surinaams zuurgoed

VEGGIE ................................................................................. 6
Dahl, diverse groenten in kruidige saus, huisgemaakt
Surinaams zuurgoed

POM ....................................................................................... 6.25
Kip of vega pom, Surinaams zuurgoed, dahl, groenten

GARNALEN........................................................................ 7
Thaise currygarnalen, kruidig en pittig. Met o.a. dahl en 
huisgemaakt Surinaams zuurgoed

MASALA KIP .................................................................... 6
Kruidige gebakken kip, dahl, huisgemaakt Surinaams zuur-
goed

RENDANG .......................................................................... 6.25
Rundvlees gesudderd in kruiden en specerijen. Atjar, 
gebakken uitjes en meer

BAKKELJAUW ................................................................. 6.75
Gezoute kabbeljauw met peper. Met dahl, huisgemaakt 
Surinaams zuurgoed, Madame Jeanette pepers

BARA MET SAUS ..........................................................4
Lekker met huisgemaakte pittige saus

KETJAP KIP ....................................................................... 7.5
In ketjap gemarineerde kip, kruidige spread, huisgemaakt 
Surinaams zuurgoed

VEGGIE ................................................................................. 7.5
Dahl, diverse groenten in kruidige saus, huisgemaakt
Surinaams zuurgoed

POM ....................................................................................... 8 
Authentieke kip of vega pom, Surinaams zuurgoed, dahl, 
groenten

GARNALEN........................................................................ 8.5
Thaise currygarnalen, kruidig en pittig. Met o.a. dahl en 
huisgemaakt Surinaams zuurgoed

MASALA KIP .................................................................... 7.5
Kruidige gebakken kip, dahl, huisgemaakt Surinaams zuurgoed

RENDANG .......................................................................... 8
Rundvlees gesudderd in kruiden en specerijen. Atjar, 
gebakken uitjes en meer

BAKKELJAUW ................................................................. 8
Gezoute kabbeljauw met peper. Met dahl, huisgemaakt 
Surinaams zuurgoed, Madame Jeanette pepers

SAOTO COMPLEET ....................................................9.5
Kom met Indische kippenbouillion gemaakt van verse citroen
gras en laos met rijst, ei, taugé, uitjes en kruiden (ook vega!)

SAOTO MENU ..............................................................12,5
Uitgebreid tafelen en zelf soep samenstellen:
Indische kippenbouillion gemaakt van verse citroen
gras en laos met rijst, ei, taugé, uitjes en kruiden en meer
(ook vega!)

DAHL ..................................................................................8.5
Stevige Hindoestaanse soep gemaakt van gele linzen

Saté

Lekker iets erbij?

SATÉ PORTIE ................................................................. 8
3 stokjes kipsaté huisgemaakte saus, gebakken uitjes en atjar

SATÉ MENU.................................................................... 14.5
3 stokjes kipsaté met huisgemaakte saus, salade en rijst

Heerlijke gemarineerde kip met huisgemaakte satésaus, 
gebakken uitjes en atjar. Perfecte toevoeging aan saotosoep!

Kruidige huisgemaakte soepen op Surinaamse wijze

EXOTISCHE PISTOLET

Goedgevulde broodjes van Daan, altijd compleet en lekker vers.

EXOTISCHE SALADE ..............................7

LOSSE PORTIE KIP ......................................... 5
LOSSE PORTIE GROENTEN ....................... 5
LOSSE PORTIE POM ...................................... 5.25
LOSSE PORTIE GARNALEN ...................... 6
LOSSE PORTIE MASALA KIP ................... 5
LOSSE PORTIE RENDANG......................... 5.25
LOSSE PORTIE BAKKELJAUW ................ 5.75

Verrassend fris met o.a. komkommer, fruit, zoete 
gemberdressing en sesam

Authentiek Hindoestaans brood gemaakt van oerdimeel en 
kruiden, bomvol smaak. Geserveerd met heerlijk frisse salade

BARA BURGER

Een royale maaltijd bestaande uit nasi 
kuning, Surinaamse bami, gebakken 
rijst of roti. Altijd in combinatie met 
vlees, vis of lekker vegetarisch. 
De maaltijd wordt aangevuld met 
kruidige groenten, fris Surinaams 
zuurgoed en Hindoestaanse dahl. 
Lekker, compleet en gezellig!

........................................16.5

Wil je er verassende extras bij?
Vraag er gerust naar!

Menu van de dag



SAOTO COMPLEET ....................................................9.5
Kom met Indische kippenbouillion gemaakt van verse citroen
gras en laos met rijst, ei, taugé, uitjes en kruiden (ook vega!)

SAOTO MENU ..............................................................12,5
Uitgebreid tafelen en zelf soep samenstellen:
Indische kippenbouillion gemaakt van verse citroen
gras en laos met rijst, ei, taugé, uitjes en kruiden en meer
(ook vega!)

DAHL ..................................................................................8.5
Stevige Hindoestaanse soep gemaakt van gele linzen

ROTIROL

Roti Daans Tropische drankjes

Drinks

ROTIROL KIP ............................................................... 12.5
Kruidige massala kip

ROTIROL BAKKELJAUW ...................................... 14.5
Surinaamse bakkeljauw

ROTIROL GARNALEN  .......................................... 14.5 
Pittige curry garnalen

ROTIROL VEGA .......................................................... 12.5
Kruidig gebakken groenten

COLA ................................................................................ 2.85

COLA LIGHT ................................................................. 2.85

ICE TEA GREEN ......................................................... 2.85

SINAS .............................................................................. 2.85

SPA .................................................................................... 2.85

APPELSAP..................................................................... 2.85

RIVELLA .......................................................................... 2.85

FERNANDES ................................................................ 2.85

ALCOHOL VRIJ BIER............................................. 2.85

DAANS SURI LIMO ................................................ 2.85
Diverse smaken, orgeade, gember

DAANS EXOTISCHE COCKTAIL...................... 3.5
Daans Exotische cocktail met o.a. fruit en kokos

DAANS EXOTISCHE COCKTAIL RUM ........ 5
Daans Exotische cocktail met o.a. fruit en kokos en rum

BIER ................................................................................... 3

RODE WIJN ................................................................. 3.5

WITTE WIJN ................................................................. 3.5

FLES CAVA BRUT ..................................................... 22.5

GLAS PROSECCO .................................................... 4.5

FLES WITTE WIJN .................................................... 17.5

FLES RODE WIJN .................................................... 17.5

KOFFIE ............................................................................. 2
Natuurlijk met melk en/of suiker en geserveerd met een
lekkere verrasing.

THEE .................................................................................. 2
Een kopje warme thee, geserveerd met een lekkere verrassing

VERSE MUNTTHEE ................................................... 2.5

KRUIDENTHEE ............................................................ 2.5

VERSE EXOTISCHE THEE .................................... 2.5
Een kopje warme thee met verse kruiden/specerijen en een
lekkere verrassing

Rotivel gevuld met o.a. dahl, boontjes, kruidige groenten, 
Surinaams zuurgoed, geserveerd met exotische salade

Daans Roti speciaal met o.a. dahl, boontjes, kruidige groenten, 
Surinaams zuurgoed

ROTI SPECIAAL MAALTIJD 16.5

De gerechten in het restaurant worden altijd met uiterste zorg bereid en met verrassende extra’s geserveerd. Speciale 
dieetwensen of andere vragen? Laat het gerust weten!

TROPISCH TOETJE ............................................... .5
Met exotisch fruit!

Afsluiten met een lekker toetje
?

FRIS

FRISSE VERASSINGEN

ALCOHOLISCHE DRANKEN

KOFFIE EN THEE Aanrader!


