CHOGOGO

ONTBIJT

RESTAURANT
A GOOD WAY TO START THE DAY

Chogogo zonnig ontbijtmenu

32

50

koffie (Nespresso) of thee, vers geperste jus d’orange,
warme croissant, hangop van lokale yoghurt met
aardbeienconfiture, vers afgebakken
landbrood (donkerbruin of wit), ham en kaas
gekookt ei of spiegelei, zoet beleg en muesli

EGGCELLENT

Stel je eigen omelet samen
keuze uit diverse soorten ambachtelijk brood
kaas of ham

ham & kaas

kaas & bacon

Uitsmijters
3 eitjes, keuze uit diverse soorten ambachtelijk brood
kaas of ham

ham & kaas

Chogogo
groentegarnituur met spek en kaas

paprika, champignons, tomaat, uitjes, ham en kaas

14 95
15 95
17 95

Onze (Nespresso) koffie’s
Espresso
Cappuccino

SWEET TOOTH

Oma’s pannenkoeken
geserveerd met poedersuiker en/of stroop

14 95

met ham, kaas, spek, appel en/of rozijnen

14 95
15 95
15 95
17 95

Latte macchiato
Koffie verkeerd

4 50
5 50
5 50
5 50

+ 1,00 ANG per extra toevoeging

boerenpannenkoek
groentegarnituur met spek en kaas

19 95
Thee, diverse smaken
Verse muntthee met honing

VOOR DE KLEINE TREK

Warme croissant uit de oven
met jam en roomboter

Vers gebakken broodje met kaas
Yoghurt, fruit en muesli

7 95
10 00
12 50

Al onze prijzen zijn in Nederlandse Antilliaanse Guldens (ANG) en inclusief 9% OB

3 75
4 75

CHOGOGO

TIME TO BITE

RESTAURANT
Time to Bite
Schaal met diverse hapjes, bestaande uit:

32 50 p.p.

Bord frites
met mayonaise of ketchup

10 00

bruschetta met truffelmayo en Ardennerham
wrap met carpaccio, rucola, pesto, oude kaas
glaasje met garnalen en cocktailsaus

SWEET TOOTH

gemarineerde gamba’s met knoflook en verse gember

Oma’s pannenkoeken

mini kaasfondue met brood en
knapperige gegrilde groentes

geserveerd met poedersuiker en/of stroop

14 95

met ham, kaas, spek, appel en/of rozijnen
+ 1,00 ANG per extra toevoeging

mini superfoodsalade
mini saté stokjes met pittige pindasaus

boerenpannenkoek
groentegarnituur met spek en kaas

19 95

Dit gerecht is verkrijgbaar tot 18 uur en tussen
20.30 en 22.30 uur. Na 22.30 uur in overleg
met keuken/bediening

Saté Royaal met brood
Tosti met ham & kaas

7 50

Al onze prijzen zijn in Nederlandse Antilliaanse Guldens (ANG) en inclusief 9% OB

kippendij-saté (1 spies), gefrituurde uitjes,
atjar en kroepoek met landbrood
met frisse salade en frites

17 50
20 50

