Bara ................................................................. 3
Heerlijke Surinaamse snack gemaakt van
en een tipje appel chutney.

-------------------------------------VIS
--------------------------------------

-------------------------------------BOWLS
--------------------------------------

Gamba bowl ................................................. 7
Warme jasmijn rijst, edamame bonen, taugé,
guacamole, wakame, bosui en gamba’s met
sesamsaus

Telo bakkeljauw ............................................ 5
Cassave, gekruide bakkeljauw, selderij en
gebakken uitjes

Kip bowl ........................................................ 7
Warme jasmijn rijst, edamame bonen, taugé,
guacamole, wakame, bosui en kip-ketjap

Telo teri .......................................................... 5
Cassave, gekruide gebakken visjes, selderij en
gebakken uitjes

Vega bowl ...................................................... 7
Warme jasmijn rijst, edamame, taugé,
guacamole, wakame, bosui, tempe, tahoe en
grillsaus

Saté gamba (2st)............................................ 8
Gefrituurde gamba’s met citroen, teriyaki, bosui,
sesam zaadjes, chili peper en kroepoek
Gevulde bara met vis ................................. 5
Heerlijke Surinaamse snack gemaakt van
Gevuld met bakkeljauw en een tipje appel
chutney.

-------------------------------------DESSERT
--------------------------------------

Bakabana met suiker ......................6
Gefrituurde gebakken banaan met
krokant beslag en suiker

Elke maandag genieten van
‘soulfood & bites’,
oftewel SoSoMonday!
De Zuid-Amerikaanse keuken staat bekend om zijn volle borden, grote gerechten
en veel eten, waardoor onze gasten vaak geen keus kunnen maken. Er wordt regelmatig aan de chef gevraagd of er kleinere gerechten geserveerd kunnen worden.
Maak nu een wandeling door onze ‘soulfood & bites’ kaart en geniet samen. De
gerechten zijn kleiner, de prijzen zijn kleiner. Waardoor je meerdere gerechten kan
proeven. De gerechten zijn ook ideaal om delen, want de gerechten komen op tafel
zodra ze klaar zijn.

Bojo .............................................................. 6
Surinaamse cakeje van o.a geraspte cassave en
kokos, rozijnen en amandel essence.
Bolletjes ijs .................................................... 5
Schepijs van 2 verschillende smaken ijs met
slagroom en passievruchten saus
Soda ice cream ............................................ 5
Vanilla ijs, rode fernandes en slagroom

Onze gerechten kunnen gluten- en
lactosevrij! Volgt u een dieet of
heeft u een allergie? Meld het ons.
Vraag onze gastheer/vrouw naar onze
vegan gerechten.

In het hart van ons restaurant staat de open keuken waar onze koks heerlijke verse
gerechten klaar maken. De gerechten worden oa geserveerd in bamboe mandjes,
houten schaaltjes en kommetjes. Vanaf 16.00 uur kan je binnen lopen en beginnen
met een tropisch drankje, vanaf 17.00 uur is de keuken open.
Heerlijk proeven tijdens SoSoMonday.

SOULFOOD &
BITES
MEAT
Rendang kroketten (2st) ............................. 6
Rundvlees kroket gekruid met Indonesische
specerijen en pittige picallily

Buikspek ......................................................... 7
Krokante buikspek, witte jasmijn rijst, nasi of
bami. Met zuurgoed, omelet reepjes, selderij,
gebakken uitjes en chili peper

Tja Sieuw ...................................................... 7
Gemarineerd en geroosterd varkensvlees. Keuze
uit witte jasmijn rijst, nasi of bami, zuurgoed,
omelet reepjes, selderij, gebakken uitjes en chili
peper
Moksi Meti .................................................... 7
Gemarineerd en geroosterd varkensvlees,
kipketjap, krokante buikspek. Keuze uit witte
jasmijn rijst, nasi of bami. Met zuurgoed, omelet
reepjes, selderij, gebakken uitjes en chili peper

Crunchy chicken (2st) ................................. 3,5
Taugé, bosui, krokante kipstukjes en chilisaus

Kip Kerrie ...................................................... 7

SoSo patat kip-ketjap ................................... 5
Gekruide kippendij, ketjap, patat, chilimayonaise,
bosui, gebakken uitjes

Keuze uit witte jasmijn rijst, nasi of bami. Met
zuurgoed, omelet reepjes, selderij, gebakken
uitjes en chili peper

SoSo patat kip-kerrie................................... 7
Gekruide kippendij, massala, patat, ei,
kouseband , chilimayonaise, bosui, gebakken
uitjes

Kip Ketjap ...................................................... 7

Hitter ballen (3st) ......................................... 4
Pittig gekruide bitterballen in een krokant jasje
met pittige picallily

bami. Met zuurgoed, omelet reepjes, selderij,
gebakken uitjes en chili peper

Pom bitterballlen (2st) ............................... 3,5
Bitterballlen gemaakt van onze Pom!

Roti ................................................................ 7

-------------------------------------VEGA
--------------------------------------

Nacho’s ........................................................... 6
Gekruide kippendij, gesmolten kaas, mango
salsa, zure room, tortilla chips, bosui en
gebakken ui

massala, gefrituurd ei en kouseband

Saotosoep ...................................................... 4,5
Rijst, kip, bouillon, taugé, mie, gebakken uitjes,
krokante patatjes, ei en sambal ketjap

Spareribs ....................................................... 7
BBQ spareribs in BBQ saus met bosui,
gebakken uitjes en chilipeper

Saté kip (2st) .................................................. 6
Surinaams Javaans gekruide sate, selderij,
gebakken uitjes, kroepoek en pindasambal

Picanha ........................................................... 8
Het staartstuk van een graan gevoerde rund.
Met mangosalsa

Saté buikspek (2st) ....................................... 6
Krokante buikspek, bosui, BBQ saus, taugé en
kroepoek

Iron steak ...................................................... 8
Malse steak van Angus rund met BBQ saus

Pom ................................................................ 7
Ovenschotel van pomtayer en kip geserveerd
met rijst, kouseband en bakbanaan

Loempia (kip) (2st) ....................................... 5
Krokante kip loempia met chillisaus

Petjil................................................................. 7
Geblancheerde groente, kousenband, taugé,
spitskool, komkommer, ei en pindasambal

Saté vega (2st) ............................................... 6
Combinatie van tahoe, tempeh, exotische saus ,
selderij, chili peper en kroepoek
Saoto soep ..................................................... 4,5
Rijst, bouillon, taugé, mie, gebakken uitjes,
krokante patatjes, ei en sambal ketjap

Gevulde bara met kip ................................. 5
Heerlijke Surinaamse snack gemaakt van

Nachos ........................................................... 6
Gesmolten kaas, mango salsa, zure room, tortilla
chips, bosui en gebakken ui

Gevuld met gekruide kippendij en een tipje
appel chutney.

Kouseband ..................................................... 6

Loempia (groente) (2st) .............................. 5
Krokante groente loempia met chillisaus
Bakabana ....................................................... 4
Gefrituurde gebakken banaan met krokant
beslag.
Gegrilde maiskolf ........................................ 4
Flat bread ...................................................... 4
Met een salsa van mango, tomaten, rode ui en
chilli pepers
Cassave .......................................................... 4
Surinaamse patat met pindasambal
Zoet aardappel friet..................................... 4
Krokante zoete aardappel friet
Bami................................................................. 4
Javaanse bami
Nasi ................................................................. 4
Surinaamse nasi
Rijst.................................................................. 3
Witte Jasmijn rijst
Friet ................................................................. 3
portie oerfriet
Bananen chips .............................................. 3
Chips van gebakken banaan
Cassave chips ............................................... 3
Chips van cassave
Tortilla chips .................................................. 3
Mais chips, gemaakt van Mexicaanse tortilla
Kroepoek ....................................................... 3
Met pindasambal

