
“JIKOGENI” betekent letterlijk “buitenlands fornuis” in de Keni-

aanse nationale taal Kiswahili. 

 

De Republiek Kenia in Oost-Afrika. Het wordt begrensd door 

Tanzania, Oeganda, Soedan, Ethiopië, Somalië en de Indische 

Oceaan. 

Nairobi is de hoofdstad en Mombasa is de belangrijkste haven. 

 

Een groot deel van Kenia bestaat uit plateaus met hoogland 

gebieden.  

De Great Rift Valley loopt 

over de lengte van het land. 

Mount Kenya, een 

uitgedoofde vulkaan, is de 

tweede hoogste berg van 

het continent. De bel-

angrijkste rivieren zijn de 

Galana en Tana en de groot-

ste meren zijn Lake Turkana 

en het Victoria meer. 

 

De evenaar loopt over Kenia. 

Het klimaat is gevarieerd:  

tropisch langs de kust tot dor en droog in het binnenland. 

Nationale Parken en Reserves in Kenia zijn onder het beheer van 

de Wildlife Service die streeft naar het behoud en het beheer van 

Kenia’s wilde dieren en hun leefgebied. 

Belinda Abira en Eric Bos 

Molenweg 3 

6271 JN Gulpen 

Wij bieden catering  
aan vanaf 10 tot 100+ personen. 

 
Kijk op onze website voor de laatste 

acties en tarieven. 
 

Wij verzorgen uw culinaire safari  
in buffetstijl met  

Afrikaanse decoratie ! 

Al onze gerechten worden vers bereid met passie en 
liefde. Houd U er rekening mee dat u voor onze catering 
tenminste 1 week van te voren uw bestelling doorgeeft 
anders kan het zijn dat wij uw evenement niet op tijd 
kunnen bedienen. 

U kunt ons bereiken op:  

+31 (0) 43 852 0649 

Of via onze website: http://www.jikogeni.nl  

of info@jikogeni.nl 



 

VOORGERECHTEN 
 
 
SALADI YA NYANYA AVOCADO  
Salade van verse avocado en tomaat 
 
KAMBA WA KUKAANGA   
Gebakken garnalen in kruiden 
 
SAMOSA     

Gefrituurd deegpasteitje met  
een pittige gehaktmix 
 

 

KIPGERECHTEN 
 

 
KUKU WA NAZI    

Kip gestoofd in kokosmelk 
 
KUKU WA GILIGILANI   
Kip gestoofd in een koreandersaus 
 
KUKU MASALA    

Kip in een pittige kruidensaus 
 
KUKU BIRYANI    

Kip in een kruidige rijstschotel 
 

 

BIEFGERECHTEN 
 

 
NYAMA WA NAZI    

Runderbief gestoofd in kokosmelk 
 
NYAMA WA GILIGILANI   

Runderbief gestoofd in een koreandersaus 
 
NYAMA MASALA    
Runderbief in een pittige kruidensaus 
 
NYAMA BIRYANI    
Runderbief in een kruidige rijstschotel 

VISGERECHTEN 
 

 
MCHUZI WA TILAPIA   

Gebakken tilapia filet in kruiden-/currysaus 
 

 

GESERVEERD MET 
 
 
SAHANI MBOGA    
Groenteschotel 
 
PILAU      

Mix van pittige groenten, gehakt en rijst 
 
CHAPATI     

Authentiek Kenyaans plat brood  
 
MAHAMRI     

Swahili kokosnoot donut met Kardamom 
 
UGALI      

Gestijfde maispap 
 
BASMATI RIJST    
Witte rijst 
 

DRANKEN 
 
AFRICAN PUNCH    
Smoothie van mango, passievrucht, ananas,  
sinaasappel en appel  
 
TUSKER LAGER BARIDI   

Het Kenyaanse nationale bier (0,5 l) 
 
CHAI YA TANGAWIZI   
Gember thee 
 
KAHAWA CHUNGU   
Kenyaanse bittere koffie 
 
 
 

Een vaak gehoorde opmerking over  
Keniaans eten is de gevarieerde smaak. De  
Keniaanse keuken baseert zich op een  
verscheidenheid aan etnische tradities samen 
gevoegd met de kruiden en smaken van andere 
landen. 

h e r h e r h  

 
Door de langdurige relatie van Kenia met  
buitenlandse kolonisten en de kolonisatie  
door de Britten, zijn de smaak, bereidings-
wijzen en de presentatie van de Keniaanse  
cuisine  sterk beïnvloed door de Indianen,  
Arabieren, Europeanen, en Pakistani evenals een 
aantal westerse landen. 
 

h e r h e r h  
 
Keniaans eten is voornamelijk traditioneel en 
bijna alle stammen van Kenia hebben een speci-
fieke maaltijd als hun eigen hoofdvoedsel.  
Typische Keniaanse keuken is direct  
beschikbaar in bijna elk Keniaans eetcafe; het 
wordt geserveerd in restaurants, hotels, clubs en  
uitgaansgelegenheden met een Afrikaanse flair. 
Jikogeni kookt op traditionele wijze haar 
gerechten met Afrikaanse passie en liefde voor 
het koken. 
 


