ONTBIJT: ( tot 11.00 uur)
25,00
Bestaande uit een witte pistolet, mini croissant, plakje bruin brood, plakje wit brood, kaas, ham, jam, gekookt
eitje,roerei, gebakken spek en yoghurt met vers fruit.
Breakfast: white baquette, mini croissant, slice brown bread, slice white bread, cheese, ham, jelly, boiled egg,
scrambled egg, bacon and yoghurt with fresh fruit.
BELEGDE BROODJES:
CLUB KIP:
Ciabatta besmeerd met Kokomosaus, sla, tomaat, komkommer, cajun kip, spek en een gekookt eitje.
Geserveerd met een puntzakje friet.
Ciabatta topped with lettuce, chicken, bacon, tomato, boiled egg, cucumber and served with
French fries.

21,75

HEALTHY CALIFORNIA:
Bruin brood besmeerd met Kokomosaus, sla, ham, kaas, ei, tomaat, komkommer, paprika en
crème fraiche.
Brown bread with Kokomo sauce, lettuce, ham, cheese, egg, tomato, cucumber, peppers and
Sour cream.

21,50

BEENHAM:
25,75
Witte pistolet belegd met in roomboter gebakken beenham met rode uitjes, rode paprika, champignons
en een silantro honing/mosterd mayonaise.
Ook lekker met gesmolten cheddar cheese delicious with melted cheddar cheese
1,00
White baquette topped with warm ham prepared in dairy butter with red onions, red bell pepper,
mushrooms and cilantro honey/ mustard mayonnaise.
PAN KU LOMITO:
Witte pistolet gevuld met ossenhaas, afgeblust met chili-ketjap saus . Geserveerd met zoet zure
komkommer.
White baquette filled with tenderloin, deglazed with chili-ketjap sauce. Served with with
sweet and sour cucumber.

29,50

KOKOMO'S 12 UURTJE:
26,50
Soepje van de week, tonijnsalade op focaccia, kroket op een witte toast en spiegelei op een bruine toast.
Soup of the week, tuna salad on focaccia, white toast with a croquette and brown toast with a fried egg.
BROODJE GEROOKTE NOORSE ZALM:
Ciabatta besmeerd met kruiden-roomkaas, gerookte zalm, rode ui, kappertjes, gekookt eitje en alfalfa.
Ciabatta spread with herb cream cheese, smoked salmon, red onions, capers, boiled egg and alfalfa.

28,50

FOCACCIA PROSCIUTTO CRUDO
29,00
Italiaans brood belegd met Prosciutto Crudo, besmeerd met olijven tapenade, pijnboompitten, rucola en
parmezaanze kaas.
Italian bread topped with Prosciutto Crudo, buttered with olive tapenade, pine tree nuts, arugula and parmesan
cheese.
UITSMIJTER:
3 sneetjes bruin of wit brood met ham, kaas en 3 gebakken eieren.
Spek of rosbief. Ieder item:
3 slices of brown or white bread with ham, cheese and 3 fried eggs.
Bacon or roast beef. Each item.

“ Alle prijzen zijn in Antilliaanse guldens en inclusief 9 % OB ”
“ Gelieve niet afzonderlijk te betalen maar de gehele nota per tafel ”

19,75
2,50

TUNA MELT:
Witte pistolet uit de oven met tonijn salade en gesmolten kaas.
White baquette out of the oven with tuna salad and melted cheese.

16,00

PANINI’S: (een gegrilde pistolet)
Panini met kaas en keuze uit de volgende items:
(per geselecteerd item) (each selected item)
Ham, Salami, Chorizo, Ananas, Tomaat Ham, Salami, Chorizo, Pineapple, Tomato
Pesto en Jalapeños Pesto and Jalapeños
Mozzarella Mozzarella
SOEP: geserveerd met een broodje/ served with a little bun
Huisgemaakte Italiaanse gebonden tomatensoep met room.
Homemade Italian tomato cream soup.
Franse huisgemaakte uien soep met gegratineerde kaascrouton.
French homemade onion soup with au gratin cheese crouton .
Chef's weeksoepje; vraag onze bediening naar de soep van de week.
Ask our staff for the soup of the week.

9,75
0,50
1,00
2,50

13,75
13,75
13,75

SALADES geserveerd met een broodje/ served with a little bun
CAESAR SALADE KIP OF GARNALEN:
26,50 / 31,50
Romeinse sla met caesardressing, olijven, tomaat, ei, komkommer, ansjovis, croutons,
Parmezaanse kaas, spek, kip of garnalen.
Romaine lettuce with Caesar dressing, olives, tomato, egg, cucumber, anchovies, Parmesan cheese,
bacon, chicken or shrimps.
TERIYAKI OSSENHAAS SALADE:
26,50
Luxe sla met gemarineerde malse ossenhaas strips, tomaat, komkommer, paprika, roze gember, seasamzaad,
en gemarineerde ananas.
Mixed lettuce with marinated beef strips, tomato, cucumber, bell pepper, pink ginger, sesame seeds and
marinated pineapple.
GEITENKAAS SALADE:
Luxe sla met sinaasappel-honing dressing, uit de oven gegratineerde geitenkaas, tomaat,
gemarineerde komkommer, gepofte rode paprika en cashewnoten.
Luxury lettuce with orange-honey dressing, au gratin goat cheese out of the oven, tomato,
marinated cucumber, puffed bell pepper and cashew.

26,50

MOUTH-WATERING BURGERS:
HAMBURGER OF CHEESEBURGER:
Creëer je eigen hamburger met sla, augurk, tomaat en gefrituurde en rode uitjes.
Geserveerd met een puntzakje friet, mayonaise en ketchup.
Create your own burger with lettuce, pickles, tomato and fried and red onions.
Served with fries, mayonnaise and ketchup.

27,50

AUSTRALIAN BURGER:
32,50
XL hamburger met spiegelei, kaas, sla, augurk, tomaat, spek en gefrituurde en rode uitjes.
Geserveerd met frietjes, mayonaise en ketchup.
XL hamburger (250 gr) served with a fried egg, cheese, lettuce, pickles, tomato, bacon and fried and red onions.
Served with French fries, mayonnaise and ketchup.

“ Alle prijzen zijn in Antilliaanse guldens en inclusief 9 % OB ”
“ Gelieve niet afzonderlijk te betalen maar de gehele nota per tafel ”

WARME GERECHTEN:
LEKKERBEKJE:
Krokant gefrituurd Hollands visje geserveerd met remouladesaus en een puntzakje friet.
Crispy fried Dutch fish served with tartar sauce and French fries.
PASTA ALFREDO:
Penne geserveerd in een witte roomsaus, pecorino en rucola.
Met naar keuze kip of zalm.
Penne served in a white cream sauce, pecorino and arugula.
With your choice of chicken or salmon.

29,50

29,50 / 32,50

KIPSATE:
Gemarineerde kipsate (3) met bami of frietjes, gebakken banaan, kroepoek, hete saus, pindasaus
en gefrituurde uitjes.
Marinated chicken skewers with fries or noodles, fried banana, krupuk, hot sauce, peanut sauce
and fried onions.

28,50

SIZZLING FAJITA:
33,50
Sizzling fajita met naar keuze: kip of ossenhaas.
Geserveerd met diverse groenten, tortillavellen, salsa, guacamole, crème fraîche en een puntzakje friet.
Sizzling fajitas with your choice of: chicken or beef.
Served with vegetables, tortilla wraps, salsa, guacamole, sour cream and French fries
GALINA STOBA:
Lokaal kipstoofgerecht geserveerd met witte rijst zoet zure komkommer en een salade.
Local Chicken stew served with white rice sweet and sour cucumber and a salad on the side.

22,75

BIEFSTUKJE UIT HET PANNETJE
37,50/39,50
In roomboter gebakken ossenhaas biefstukje (200 gram) met vers gebakken champignons
Geserveerd met een keuze uit brood of friet.
Tenderloin (200 gram) prepared in garlic butter and fresh grilled mushrooms served with a choice of
bread or French fries.

SPECIALTIES:
MEDITERIAANS FEESTJE: (delen met z’n tweeën?)
Platter met gerookte zalm, calamari ringen, proscuito grudo, chorizo, parmezaanse kaas en
Knoflook champignons geserveerd met croutons.
Platter with smoked salmon, calamari rings, proscuito grudo, chorizo, parmesan cheese and
Garlic mushrooms served with croutons
TONIJN ZALM TARTAARTJE:
Tartaar van rauwe tonijn en gerookte zalm op een bedje van frisse gemengde salade en zachte wasabi
mayonaise en prosecco pernod schuim
Tartart made with raw tuna and smoked salmon on a bed of mixed lettuce and soft wasabi
mayonnaise and prosecco mousse

“ Alle prijzen zijn in Antilliaanse guldens en inclusief 9 % OB ”
“ Gelieve niet afzonderlijk te betalen maar de gehele nota per tafel ”

47,75

35,50

SPAANS GARNALEN POTJE:
8 Gamba’s gebakken in rode paprika olie geserveerd met een pistolet om te dippen
8 Shrimps prepared in red bell pepper oil served with a baquette to dip

32,75

SPINAZIE FETA QUICHE:
24,50
In lagen opgebouwde quiche van bladerdeeg gevuld met romige spinazie, tomaat en feta kaas geserveerd
Met een tomaten-paprika saus en een salade
In layers build quiche of puff pastry filled with creamy spinach, tomato and feta cheese served with
A tomato-bell pepper sauce and a salad on the side
CARPACCIO GRANDE:
Flinter dun gesneden malse ossenhaas met zachte jalapeños mayonaise, luxe sla, pijnboompitten
en focaccia brood.
Thinly sliced tenderloin with soft jalapeños mayonnaise, luxury lettuce, pine tree nuts and
focaccia bread

32,50

PANNEKOEKEN & YOGHURTS & GEBAK:
*Pannekoek met stroop en poedersuiker.
Extra items: ananas, appel, kaas, ham, banaan, spek.
*Pancake with syrup and powdered sugar.
Additional items: Pineapple, apple, cheese, ham, banana, bacon.

9,50

*Yoghurt met vers fruit, honing en gesuikerde noten.
*Yoghurt with fresh fruit, honey and a mix of sugared nuts.

16,50

*Huisgemaakte appeltaart met slagroom (warm of koud)
Homemade apple-pie served with whipped cream (warm or cold)
*Gebak van de week; vraag onze bediening naar het gebak van de week.
Homemade pastry of the week. Ask our staff for the pie of the week.

10,50

2,50
2,50

10,50

HAPJE BIJ JE SAPJE:
*Friet met mayonaise en ketchup French fries with ketchup and mayonnaise
*Friet met pindasaus French fries with peanut sauce
*Bitterballen / kipnuggets Bitterballen / chicken nuggets
*Broodje kroket/ broodje frikadel. Roll croquette / roll with Dutch sausage: frikadel
*Kroket / frikadel. Croquette / Dutch sausage: frikadel
*Mix platter(mix van bitterballen, frikadel en kipnuggets, 18 stuks)

5,50
6,50
7,50
7,50
5,50
19,50

Mix platter (mix of croquettes, chicken nuggets and frikadel, 18 pieces)

*Gemarineerde olijven. Marinated olives
*Nacho’s met gehakt, kaas, salsa, guacamole en crème fraîche.

7,00
10,50

Nachos with beef, cheese, salsa, guacamole and sour cream

*CFC ( Curaçao Fried Chicken) met chilisaus. CFC (Curacao Fried Chicken) with chili sauce
* Puntzakje kibbeling met remouladesaus. Dutch fish chips with remoulade

Every Sunday it’s Family day with Happy Hour from 5 pm till 6 pm hour and Live music
On Sundays our kitchen is open up till 8 pm

“ Alle prijzen zijn in Antilliaanse guldens en inclusief 9 % OB ”
“ Gelieve niet afzonderlijk te betalen maar de gehele nota per tafel ”

14,50
19,50

