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Almuerzo  (lunchgerechten) 

Johnny Cakes – aruba’s lekkerste broodje  
Bao Buns – gestoomd aziatisch zacht broodje 
 
bekijk de lijst van alle heerlijkheden waarmee je onze Johnny’s of Bao Buns 
kunt beleggen 

Toppings + Johnny Cake of Bao Bun 

Kaas (jong of belegen)       e 2,50 
Ham-Kaas         e 3,00 
Kip (knoflook of spicy)       e 3,50 
Plantain (bakbanaan)       e 3,00 
Karbonade         e 3,50 
Roasted Veggies        e 3,00 
Ikan Bali         e 3,50 
Bakkeljauw         e 3,50 
crispy seitan (vegan)       e 3,00 

 
Soulbowl- sushirijst met groenten & naar keuze: 
vis- ei, garnaal, crabstick, zalm     e 6,50 
kip- ei, krokante kipstukjes      e 6,50 
crispy seitan & tofu      e 6,00 

 
Caribbean Salade -       e 7,50 
salade met gegrilde kip, avocado, maiskolfjes, mango, ei & croutons 
 

Indicoise Salade -        e 7,50 
salade met tonijn, home-made indonaise, ei, buncis, tomaat & sambal goreng 
ketang 

 
Vegan Salade -       e 7,50 
salade met mango, avocado, komkommer, wortel, gegrilde paprika, gebakken 
champignons & seitan 
 

Soto Ajam – kippensoep +  ei, su-un,  Lontong, tauge  e 7,50 
selderij, ketang goreng, pittige saus 
 

Sopa di Batata -zoete aardappelsoep    e 4,50 

 
sopa di awe –soep van de dag-op de daglijst   e 4,50 
 
salades & soepen indien gewenst met vers molenbrood 

 



                                                                                                                                   

All day long snacks 

 
Sate - 3 stokjes kippedij, pindasaus, lontong, atjar  e 7,50 
Risolles -         e 3,50 
Pasteitje -         e 3,50 
Indische kroket -        e 3,50 
Loempiaatjes of pangsit 4 stuks    e 4,50 
Roti Roll         e 4,00 
Batata - zoete aardappel frites *     e 3,00 
Funghi di mais - mais frites*     e 2,50 

crispy plantain pindasaus     e 3,50 

Saco to go (de lekkerste EENpersoons-maaltijd‘zak’ met Johnny Cakes, kip 
of karbonade, gebakken aardappel, plantain)   e 8,50 
ook vegetarisch/vegan mogelijk! 
*saus naar keuze: 
indonaise, zoete chili, warme pika, warme pinda    e 0,50 

 

Family Shares 

smakelijke platters om te delen – als borrelhap of lichte maaltijd 

Family Share Caribbean-      e 17,50 
mini JC’s & toppings, Pika balletjes, Plantain Chips & dips,  chicken wings, 
cheeseballs, plantain fritters   
Ook vegetarisch/vegan mogelijk! 

 
Family Share Indonesian-      e 17,50 
lemper, Indische kroketjes, mini-risolles, loempiaatjes, pangsit,  kroepoek 
assorti & dips 
ook vegetarisch/vegan mogelijk! 
   
Family Share Bread-      e 9,50 
Johnny Cakes/ bao buns/ Molenbrood met smeersels & TOPPINGS 
ook vegetarisch/vegan mogelijk! 

OP reservering: 
High Sate-        e 22,50 p.p. 
SATE stokjes (kippedij, spek/karbonade, garnaal) & onder meer: gado-gado 
petjilsaus, sambal goreng telor,  longtong, atjar, kroepoek assorti, ketang 
sambal goreng, wadjik, kue dadar, kue lapis, enz. 
ook vegetarisch/vegan mogelijk! 

 



                                                                                                                                   

Soulfood 

Surinaamse vibe: 

Telo met bakkeljauw, zuurgoed & gemengde sla  e 15,00 

Roti met kippendij, kouseband & rotiplaat   e 17,50 
ook vegetarisch/vegan mogelijk! 

Pom tajer met zoutvlees, kippendij, witte rijst & zuur e 17,50  

Antilliaanse vibe: 

Pastellon-         e 15,00 
Latino Lasagna - plantain, spinazie, kaas & rundergehakt 

Saco plate -         e 17,50 
johnny cakes, kip of karbonade, aardappel, plantain, boontjes 
ook vegetarisch/vegan mogelijk! 

Red snapper met pica saus & gestoomde funghi, sla e 19,50 

Indonesische vibe: 

ReNDANG- runderstoofvlees met kokossaus   e 19,50 

Babi Ketjap- varkensvlees in ketjap gestoofd   e 17,50 

Tempeh goreng- vegan sojagerecht met petehbonen e 15,00 
 
Al onze indonesische gerechten worden geserveerd met witte rijst of nasi 
kuning, warme groenten of salade & zuurgoed& sambal van het huis  

Wilt u extra salade of knoflookboontjes?  Per portie   e 1,50 

kids vibe: 

Voor onze jonge gasten, tot 10 jaar, bieden wij graag een 
kleine/halve portie van alle soulfood gerechten aan voor  
half geld , zoals bijvoorbeeld een mini-pastellon Of: 

mais frites met gehaktballetjes    e 7,50 

crispy plantain + Johnny cake    e 5,00 

zoete aardappelfriet met krokant kippetje  e 7,50 

….maar ze mogen natuurlijk ook kiezen uit de all day longs en voor onze hele 
jonge gasten warmen wij graag een door u meegenomen flesje of hapje op! 



                                                                                                                                   

Sweet  dreams 

Bolo di Awe-        e 4,00 
kijk op het bord naar de taarten van de dag 

 
Cake di Awe-        e 2,50 
kijk op het bord naar de cake van de dag  

Tjendol         e 5,00  

Ice cream soda- fernandes     e 5,00 
 
Kue Lapis- rijst & tapiocapudding     e 2,50 
 
Kue dadar - kokospannenkoekje     e 5,00 

Family vibe tiramisu-       e 5,00 
met pandancake, mango & kokoslikeur 

our everything- grand dessert     e 9,50 

 

Speciale koffie: 

Caffe ponce KUBA-        e 7,50 
caraibische creme likeur 

Caffe rum -         e 7,50 
met caraibische rum en room 

Caffe malibu -        e 7,50 
met caraibische rum & kokosnoot en room 

Irish coffee -         e 7,50 
met whiskey en room 

 
wij hebben op uw verzoek een allergenen kaart beschikbaar met alle 
gangbare allergenen uit  ieder door ons aangeboden gerecht.  
heeft u dieetwensen, vertel het ons op voorhand – wij zijn u graag van 
dienst! 

Wij hanteren een stempelkaartje voor trouwe klanten; per 
besteedde e 10,00 ontvangt u een stempel. is het kaartje vol, 
dan is deze 1 dessert of 1 speciale koffie naar keuze waard. 


