DINER

VRAAG DE BEDIENING NAAR ONZE DAGSPECIALS

TIME TO SMILE

9

Broodplank
Waldkorn brood met kruidenboter, pesto
en aioli

Salade Chevre Chaud

00

Gemengde salade met warme geitenkaas en honing

VOORGERECHTEN

Mozzarella en Geroosterde Watermeloen
Broodplank deluxe
Waldkorn brood en ciabatta met geitenkaas, gepofte
knoflook, honing, kruidenboter, pesto en tomatensalsa

Carpaccio
Pompoensoep
Geroosterde pompoensoep met kokosmelk, geserveerd met brood

Ceasar Salade
Salade van Romeinse sla, kip, Parmezaan, bacon, croutons en ei

Salade Gemarineerde Zalm
Gemengde salade met gemarineerde zalm,
ingemaakte groenten en een Franse dressing

Chicken Sate

HOOFDGERECHTEN

15 00

Op de big green egg geroosterde watermeloen
met buffelmozzarella en basilicumolie

Sate van kippendijen met een groene salade en friet

Rib-eye Burger
Hamburger van 100% rib-eye met tomaat,
augurk, gedroogde tomaat en friet
Met kaas

Pulled Pork Burger
Hamburger van op de big green egg gegaarde
varkensschouder met coleslaw, BBQ saus en friet

Vegetarische Risotto Burger
Risotto burger van gepofte paprika met
een saus van zwarte knoflook en funchi friet

Tournedos (200 gram)
Gebakken ossenhaas met gegrilde courgette,
funchi frietjes en een rode wijnsaus

Bospaddenstoelen Risotto
Bospaddenstoelen risotto met in balsamico
gegaarde cherry tomaatjes en rode bieten salade

13 00

De klassieker: Pesto, pijnboompitten en Parmezaanse kaas
Chogogo style: Truffelsaus, pijnboompitten
en Parmezaanse kaas

21 00

Gerookte Rib-eye
Gerookte rib-eye met aardappelsalade en toast

26 00

Time To Share (2 personen)
Chef’s choice van verschillende gerechtjes om te delen

32 00

Yellowfin Tonijn
Yellowfin tonijn met oosterse groenten,
noodles en een frisse gembersaus

33 00
1

50

31 00

Gamba’s
Gebakken gamba’s met knoflook,
kruidenolie, geroosterde groenten en brood

Catch of the Day
Lokaal gevangen vis met ratatouille,
pompoen pannenkoekjes en witte wijn-kerriesaus

30 00

Pasta van de Dag
Dagelijks wisselende pasta

24 00
17 00
21 00
23 00
25 00
42 00
43 00
44 00
DAGPRIJS

DAGPRIJS

45 00
Side orders

36 00

Friet
Funchi friet

6 00
6 00

Witte rijst
Groene salade

Alle gerechten die worden bereid op de Big Green Egg zijn mals en sappig. De smaak is optimaal en door middel van
nauwkeurige temperatuurregeling weet onze chefkok Ivo Molenbeek hiermee de heerlijkste gerechten te toveren.
Een paar keer per week zal hij voor u koken uit dit bijzondere eitje.

Chogogo introduceert the Big Green Egg
~ smaakvol, veilig, praktisch en mooi

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

4 00
7 00

