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Never judge a book by its cover.

Scuba Lodge
Property of
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Van bordeel tot boutique 

~ 3 ~~ 2 ~

Van bordeel tot boutique
Deze locatie is doordrenkt van historie

Begin 18de eeuw werd het te vol in Punda en week men uit naar buiten de 

stadsmuren. Daar waar kapitein Pieter de Meij eind 17de eeuw reeds een paar 

huizen had gebouwd. Toen rond 1850 de stadsmuren neergehaald werden bloeide 

de wijk op als entertainmentdistrict met theaters en restaurants. Welgestelden, 

ondernemers, kunstzinnigen, het was een bruisende wijk met een gezellige 

mengelmoes van mensen. 

Maar medio 20ste eeuw kwam de leegstand. De Shell bouwde elders huizen voor 

haar werknemers en met de komst van de auto werden gebieden met goedkopere 

grondprijzen toegankelijker. Ineens werd Pietermaai een vervallen wijk bewoond 

door daklozen en overheerst door criminelen, hoeren en drugsgebruikers. 

Inmiddels hebben we deze periode weer achter ons gelaten. Met inspirerende 

ondernemersdrift zijn veel panden in oude glorie hersteld en is het bruisende 

karakter weer terug. Onze vijf prachtige panden, nu allemaal werelderfgoed, 

ademen historie. En als je goed luistert, vertellen ze graag hun verhaal. Van statig 

herenhuis tot bordeel, nu allemaal onderdeel van hét boutique hotel van Curaçao! 



Inhoudsopgave You can't buy
happiness
but you can buy

wine
and that's kind of the same thing.

You can't buy
happiness
but you can buy

wine
and that's kind of the same thing.
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Inhoudsopgave

 Totdat d
e keuken 

sluit, 

kan alles 
de hele d

ag 

voor u be
reid word

en !



Ontbijt 

~ 7 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

De gehele dag te bestellen!

Het beroemde Scuba Lodge ontbijtmandje fl 32,00
gevuld met verse broodjes, zowel zoet als hartig beleg, vers fruit, yoghurt, 
muesli, elke dag een eitje anders bereid, versgeperste jus en onbeperkt koffie 
of thee.  
 
Oude boerenkaas op een dikke snee boerenbruin fl 18,00
met mosterdmayonaise, rucola en walnote    n.  
 
Arepa di pampuna fl 10,00
Curaçaose pompoenpannenkoeken met rozijnen. 
 
Tosti met beenham en kaas  fl 12,50
in de pan gebakken.

Drie eieren op toast fl 16,50
met de zonnige kant boven en met ham, kaas en bacon.  
 
Roerei fl 16,50
geserveerd met toast en boter.

Yoghurt van de Natuurfarm van Curaçao fl 12,50 
met compote van bosvruchten en muesli.

Ontbijt

Een goed begin...

All happiness depends 
on a leisurely breakfast. 

John Gunther
1901 -  1970 

Amerikaanse journalist



Zoetigheidjes 

Taart

Jij bent de kers op mijn taart

~ 9 ~~ 8 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Huisgemaakt appelgebak fl 10,00
met versgeslagen slagroom.  
 
Brownie fl 10,00
met walnoten.  
 
Key lime pie fl 10,00
limoenroomtaart. 
 
Chocolate cookie fl 3,00

Zoetigheidjes

Taart
Een waargebeurd verhaal.

Linda leerde hem kennen via een vriendin. Hij studeerde aan de universiteit 

van Eindhoven. Algauw waren ze een stelletje en toen hij na zijn studie terug 

wilde naar zijn eiland, trouwden ze en verhuisden ze naar de tropen. 

Als zij voor de eerste keer haar verjaardag viert op Curaçao, moet hij 

voor zijn werk net een paar dagen naar het buitenland. Om niet alleen te 

zijn, nodigt ze zijn hele familie uit. Voor vertrek geeft hij haar wat tips: 

meegebrachte cadeaus moet ze niet uitpakken waar de gasten bij zijn, want 

dat is onbeleefd; het is handig om een paar weggooi-eetbakjes achter de hand 

te hebben voor als de gasten wat van het eten mee willen nemen voor de 

familie thuis; en klokslag elf uur kan ook een uurtje later zijn.

Ze heeft een hele dag in de keuken gestaan om de lekkerste hapjes klaar 

te maken. Ze wil zijn familie laten zien dat Nederlanders ook goed kunnen 

koken en gastvrij zijn. Als de gasten binnenkomen, ontvangt ze hen hartelijk 

met koffie en taart. Na de koffie stapt iedereen echter gelijk weer op. 

Teleurgesteld blijft ze achter met het eten en de drank.

Weken later lucht Linda haar hart bij een Curaçaose vriendin over haar 

harteloze schoonfamilie. Compassievol kijkt haar vriendin haar aan en 

vertelt dat haar man blijkbaar vergeten is om uit te leggen dat op Curaçao 

taart juist het einde van het feest aangeeft.



Broodjes 

Broodjes

Verfrissende pitchers
Gezellig om te delen bij de lunch of aan de pool. Verschillende smaken 
met of zonder alcohol. Vraag de staff naar het pitchermenu!

~ 11 ~~ 10 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Keuze uit bruin landbrood of ciabatta, belegd met
Geitenkaas, honing, walnoten en rucola fl 21,00
warm of koud geserveerd.  
 
Carpaccio van rundvlees fl 22,00
rijk belegd met kappertjes, rode ui tomaat, pijnboompitten en 
truffelmayonaise .  
 
Kaas, salami, rode ui fl 18,00
basilicum, pijnboompitten, pesto en zongedroogde tomaten. 
Warm of koud geserveerd. 

Clubsandwiches
Klassiek fl 19,50
met kipfilet, gekookt ei, tomaat, avocado, bacon, mayonaise en sla.  
 
Vis fl 21,50
met tonijnsalade, gekookt ei, tomaat, avocado, komkommer en sla.

Broodjes



Salades 

Soepen

~ 12 ~

Salades & soepen

~ 13 ~

Geserveerd met brood!

Traditionele Caesarsalade fl 22,50
met knoflookcroutons, Parmezaanse kaas, gekookt ei, krokante kippendijen, 
ansjovis en caesardressing.  
 
Vissermans salade fl 25,50
met red snapper, black tiger shrimp en tonijn.  
 
Chefs salade  fl 22,50
met watermeloen, rode biet, zachte geitenkaas, walnootcrumble en een 
basilicumdressing.
  
Salade caprese  fl 22,50
met pomodoritomaat, buffelmozzarella, basilicum en La Boella olijfolie.

Klassieke gazpacho  fl 15,00
van tomaat en komkommer.  
 
Pompoensoep  fl 16,00
met een broodcrouton en crème fraîche.

Tom kha kai fl 19,50 
klassieke, romige Thaise kippensoep.

Salades

Soepen

Prijzen zijn inclusief 9% OB

  Gazpacho is een van oorsprong Spaans gerecht.  

Deze soep wordt niet verwarmd, maar behoort koud  

gegeten te worden. Gazpacho stilt de honger, lest de dorst 

en voorziet het lichaam van de nodige vitamines en zout.

Vegetarisch gerecht



Voorafjes 

~ 15 ~~ 14 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Carpaccio van ossenhaas fl 22,50
gemarineerd met pesto, gegarneerd met kappertjes, rode ui, Parmezaanse 
kaas en truffelmayonaise.  
 
Tartaar van gemarineerde lokale tonijn fl 21,50
met sojaboontjes, wakame en wasabimayonaise.  
 
Quinoa  fl 18,50
met mango, feta, zongedroogde tomaatjes en mesclunsalade. 

Ceviche van lokale vis fl 19,50
met crème fraîche en crouton van foccacia. 

Voorafjes

 Kijk ook nog e
ven 

bij de salades e
n 

soepen op pagi
na 1 3 !

 Ceviche klinkt ingewikkeld, maar het is niets meer  

dan de allerverste vis in mootjes snijden, een paar 

minuten verzuipen (ook wel garen genoemd) in citrussap 

en wat lekkere dingen erdoor heen husselen. 

En klaar is Kees. Of chef Frank in dit geval ;-)

Start before you're ready

Frank

Vegetarisch gerecht



BBQ DONDERDAG
Zorg dat je reserveert want

DE CHEF'S TASTING, EEN UNIEKE ERVARING 
Aan tafel wordt een bonte verzameling aan kleurige pannetjes voor je 
uitgestald, met onder het dekseltje hemelse Caribisch geïnspireerde 
gerechten. 

De tasting is stevig beoordeeld door mevrouw Maduro en vijf 
vriendinnen. Zij kwamen tot één conlusie: 

"Dushiiii! Die gai kan koken, yu!" 

De proeverij is vanaf 2 personen en de prijs is fl 59,- per persoon.

Proeverij op 
maandag

Wil jij onze eiland-beroemde BBQ niet missen? 
Schuif gezellig aan. 

De BBQ bestaat uit vier rondes die door onze grill master, hoogstpersoonlijk 

aan je tafel wordt uitgeserveerd. Rond 19.30u gaat er een tongstrelende 

pincho op de BBQ, gevolgd door een dagvers visje van de grill. Vergeet niet 

om ruimte over te laten voor de derde ronde, waarin je getrakteerd wordt op 

een steak! En als een klap op de spreekwoordelijke vuurpijl, sluiten we af 

met een hamburger. Klinkt goed hè?

Je kunt onbeperkt gebruik maken van ons BBQbuffet: diverse salades, vers-

gebakken frietjes, zellufgemaakte BBQ- en satésauzen en Fran(k)s stokbrood. 

BBQ DONDERDAG is elke donderdag en fl 45,- per persoon.

vol
= 

vol
vol

= 

vol



Burgers 

~ 19 ~~ 18 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Geserveerd met friet en mayonaise!

Klassieke hamburger  fl 24,00
met sla, ketchup, mayonaise, augurk, tomaat, bacon en kaas.  
 
Scuba’s premium ribeye burger fl 32,50
met sla, ketchup, mayonaise, ei, augurk, tomaat, bacon en kaas .  
 
Pulled pork burger fl 24,00
met barbecuesaus. 
 
Vegaburger  fl 28,50
van geroosterde linzen en walnoten met avocado.

Burgers

 Als ontb
ijt, lunch,

 diner 

of gewoo
n lekker 

tussendoo
r . 

Onze ove
rheerlijk

e burger
s 

smaken a
ltijd !

Het ideale hamburgerbiertje?

Een ijskoude Corona, natuurlijk!

To burger or not to b
urger

Vegetarisch gerecht



De ontdekking van 
een nieuw gerecht

draagt meer bij tot 
het menselijk geluk
dan de ontdekking 

van een nieuwe ster.
Jean Anthelme Brillat-Savarin

1755  -  1826 
Franse politicus en gastronoom

Hoofdgerechten 

First we eat

~ 21 ~~ 20 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Lomito (ossenhaas) van de grill fl 42,50
met pepersaus of jus van rode wijn, groentemix en friet.  
 
Spies van huisgemarineerde kippendijen fl 29,50
met Scuba’s beroemde pindasaus, rijst, atjar, kroepoek en seroendeng.  
 
Red Snapperfilet fl 39,00
met risotto, groentemix en krioyosaus. 
 
Truffelrisotto  fl 29,00
met gegrilde courgette, champignons en Parmezaanse kaas.

Milde curry  fl 25,50
met zoete aardappel, kikkererwten, paprika, Indiase kruiden en rijst. 
 
Sides
Franse frieten  fl 5,00
hebben we eigenlijk niet / wil de baas graag / dus soms hebben we het wel / 
je kunt het altijd vragen.
Rijst fl 5,00
Ovenaardappeltjes fl 5,00 
Groentemix fl 5,00
Groene salade fl 5,00
Aros moro fl 5,00

Hoofdgerechten

Vegetarisch gerecht



Salades  

Soepen  

Voorafjes  

Hoofdgerechten 

Vleesch noch visch

Vegetariandelic
ious

~ 23 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

~ 22 ~

Chefs salade fl 22,50
met watermeloen, rode biet, zachte geitenkaas, walnootcrumble en een 
basilicumdressing. 
 
Salade caprese fl 22,50
met pomodoritomaat, buffelmozzarella, basilicum en La Boella olijfolie.

Klassieke gazpacho fl 15,00
van tomaat en komkommer.  
 
Pompoensoep fl 16,00
met een broodcrouton en crème fraîche.

Quinoa  fl 18,50
met mango, feta, zongedroogde tomaatjes en mesclunsalade.

Vegaburger  fl 28,50
van geroosterde linzen en walnoten met avocado. 

Truffelrisotto  fl 29,00
met gegrilde courgette, champignons en Parmazaanse kaas.

Milde curry  fl 25,50
met zoete aardappel, kikkererwten, paprika, Indische kruiden en rijst. 

Salades 

Soepen 

Voorafjes 

Hoofdgerechten 

Vegetarisch gerecht



Voor de kids 

Ahoy mateys!

~ 25 ~~ 24 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

1 Tomatensoep fl 7,50
 met brood.  
 
2 Kipnuggets fl 10,00
 met friet en salade.  
 
3 Pasta bolognese fl 12,50
  
4 Minihamburger fl 15,00
 met mayonaise, ketchup en frietjes  .

Voor de kids



Desserts 

~ 27 ~~ 26 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Key lime pie fl 13,00
limoenroomtaart met een limoenshotje.  
 
Huisgemaakt appeltaartje fl 13,50
met karamelsaus en vanille-ijs.  
 
Halfzacht chocotaartje fl 15,50
met tonkabonencrème en vanille-ijs. 
 
Brownie fl 13,00
gevuld met walnoten, ijs en slagroom.  
 
Kaasplank fl 24,50
met huisgemaakt notenvruchtenbrood en appelstroop.

Desserts

It doesn't go to the stomach, 
dessert goes to the heart.

No matter how much 
 I eat, there is always 

room for dessert. 

Eat. Relax.

It doesn't go to the stomach, 
dessert goes to the heart.



Manera e tambú ta bai, 
asina e sanka 

tambe mester bai.

Zoals het ritme van de trom gaat, moet de kont zich bewegen .

Snacks 

~ 29 ~~ 28 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Broodplankje fl 13,50
met La Boella olijfolie, gezouten boter, hummus van kikkererwten en 
avocado.

Nacho’s fl 16,50
met kaas, crème fraîche, chiligehakt en guacamole.

Keshiballen fl 13,00
kaasballen volgens traditioneel Curaçaos recept, goedgevuld 
met Goudse kaas (6 stuks). 

Olijven fl 9,50
lichtgemarineerd met knoflook.

Chicken wings fl 12,50
krokante kippenvleugeltjes (6 stuks).

Rundvleesbitterballen  fl 12,50
met grove mosterd (9 stuks).

Snackmix fl 12,50 
3 miniloempia’s (vega), 3 rundvleesbitterballen en 3 kipnuggets.

Platter de luxe/van alles wat fl 35,50 
combinatieplateau met koude en warme hapjes.

Kaasplank fl 24,50 
met huisgemaakt notenvruchtenbrood en appelstroop.

Snacks
Feeling lucky



~ 31 ~~ 30 ~

Zin in een lekker biertje? Vraag Edwin voor een goed advies!

Twee uur later...

vijf uur later...

Wordt vervolgd...

Eigenlijk zijn ze
allemaal lekker!

Misschien helpt het als Edwin even iets anders gaat doen.

Het management had een nieuw item 
bedacht: 't biertje van de week.
Dus vroegen We bierkenner Edwin 
een lekker biertje te kiezen.

Ik kan er ook 
twee nemen...

Een lekker biertje 
kiezen. Kijk, daar heb
 ik nou verstand van!

iene miene mutte, 
10 pond grutte...

hmmm, dit is een enorme 
verantwoordelijkheid. Wat 
als ik de verkeerde kies?

Er is maar een manier om 
de juiste te kiezen: Ik proef
 ze gewoon allemaal even.

Wat was de vraag ook alweer?!



Bieren

~ 33 ~~ 32 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

The place to beer!

 Polar  fl 5,50

 Heineken  fl 7,00

 Presidente  fl 7,00

 Corona  fl 8,50

 Stella Artois  fl 7,50

 Hoegaarden   fl 9,50

 Leffe Blond  fl 9,50

 Leffe Bruin  fl 9,50

 Palm  fl 8,50

 Duvel  fl 12,50

 La Chouffe  fl 12,50 

Bieren

La Chouffe is een aangenaam en fruitig bier, met koriander gekruid en 

een lichte hopsmaak. La Chouffe is een ongefilterd blond bier, dat zowel in de fles 

als in het vat hergist.

Palm heeft een zachte en zoete smaak. De unieke ambermouten bepalen de 

basissmaak van Palm: lichte karamelsmaken met een honingachtige malsheid. 

Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder de zwaardere, blonde bieren. 

Het boeket is pittig en prikkelend in de neus met wat citrus. Dit proef je ook 

terug in de smaak, mooi gebalanceerd met een vleugje kruidigheid.

 Regelmatig wisse
len 

de speciale bieren
 

buiten de kaart om
. 

Vraag ons deskund
ig 

bierpanel in de 

vorm van Edwin !



Flipflop wijnen
Een gezellig, relaxed wijntje dat de momenten omarmt waarin je je schoenen 

uitschopt en simpel geniet van het leven. Altijd veelzeggend, toegankelijk en 

overheerlijk.

James Foster, wijnmaker, over Flipflop wijnen:
"Met Flipflop wijnen sluiten we aan bij de movement van individuele 

expressie in plaats van het maken van wijnen op een cookie-cutter wijze. 

Ons doel is om wijnen te vervaardigen die veelzeggend en evenwichtig zijn. 

Precies zoals de gebruikte druiven. Zonder spanning of te veel uitleg. Dat op 

elke gelegenheid gedronken kan worden."

Huiswijnen 

~ 35 ~~ 34 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Wit  per glas per fles

Flipflop Chardonnay fl 10,00 fl 47,50
Flipflop Pinot Grigio fl 10,00 fl 47,50

Rood
Flipflop Merlot fl 10,00 fl 47,50
Flipflop Cabernet fl 10,00 fl 47,50
Flipflop Pinot Noir fl 10,00 fl 47,50

Rosé - zoet
Flipflop Pink Moscato fl 10,00 fl 47,50

Huiswijnen

In wine, th
ere's

 truth



"Er zit meer filosofie

 in een fles wijn

 dan in alle boeken."

Louis Pasteur 1822–1895
Franse scheikundige en bioloog

Speciale wijnen

~ 37 ~~ 36 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Wit  herkomst per fles

Montes Sauvignon Blanc Chili fl 59,00
El Bohemio Chardonnay  Chili fl 79,00
Corte Giara Pinot Grigio  Italië fl 69,00
Louis Latour Chardonnay  Frankrijk fl 89,00

Rood
Gran Lomo Malbec Argentinië fl 59,00
Corte Giara Valpolicella  Italië fl 69,00
Kilka (Salentein)  Malbec  Argentinië fl 99,00
El Bohemio Cabernet Sauvignon Chili fl 79,00
Saint Claire Pinot Noir Nieuw Zeeland fl 99,00

Rosé - droog
Mirabello Pinot Grigio Rosé Italië fl 49,00

Bubbles
Belstar Prosecco DOC Italië fl 79,00
Sperone Chill Rosé Sparkling Italië fl 89,00
Sperone Chill White Sparkling Italië fl 89,00

Speciale wijnen



Cocktails 

~ 39 ~~ 38 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Cocktails
   per glas

Mojito fl 15,00
witte rum, limoen, munt, suikerwater en sodawater.

Caipirinha fl 15,00
Cachaça, limoen en bruine suiker.

Bahama mama fl 15,00
bananenlikeur, kokosnootrum, bruine rum, jus d'orange, ananassap en siroop.

Pina colada fl 15,00
kokosnootrum, ananas, vanille-ijs.

Scuba colada fl 15,00
kokosnootrum, ananas, vanille-ijs en Blue Curacao likeur.

Tequila sunrise fl 15,00
Tequila, jus d'orange, limoensap en siroop.

Blue cosmo fl 15,00
Blue Curacao likeur, limoenvodka, grapefruitsap en suikerwater.

Long Island ice tea fl 15,00
vodka, gin, rum, Cointreau, limoensap en suikerwater.

Margarita met triple sec fl 15,00
Tequila, triple sec en limoensap.

Mai tai fl 15,00
bruine rum, jus d'orange, triple sec, limoensap, suikerwater en siroop.

Mudslide fl 15,00
Kahlúa, Baileys, vodka, melk en vanille-ijs.

De zon in de zee zien zakken
Duikinstructeur Jordy ging met drie stagelopers op pad voor een nachtduik. 

Tijdens een prachtige zonsondergang bereiden ze zich voor op de duik. 

Opeens vraagt één van de stagiaires enthousiast aan Jordy: "Kunnen we 

straks onder water de zon verder door de zee naar beneden zien zakken?!” 

Jordy was hierdoor eventjes de weg kwijt...

Just dive in

Life is a cocktail party!



Sterk spul

You're the gin to my tonic

~ 41 ~~ 40 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Sterk spul
Whiskey per glas

Dewar's White fl 10,00
Black Label  fl 12,50
Jameson fl 10,00
Glenfiddich fl 14,00
Monkey Shoulder fl 12,50

Rum per glas

Bacardi White fl 10,00
Bacardi 8 fl 12,50
Sailor Jerry fl 12,50

Vodka per glas

Tito Vodka fl 14,00
Russian Standard Vodka  fl 12,50

Gin per glas

Bombay Sapphire fl 10,00
Hendrick's Gin  fl 15,00

Cognac per glas

Hennessy fl 15,00

Likeuren  per glas

Baileys  fl 10,00
Cointreau fl 10,00
Amaretto Disaronno fl 10,00
Drambuie fl 10,00
Frangelico fl 10,00
Grand Marnier  fl 10,00
RumChata fl 10,00
Kahlúa fl 10,00
Licor 43 fl 10,00
Malibu fl 10,00
Tia Maria fl 10,00
Blue Curacao fl 10,00
Curacello fl 10,00

Monkey Shoulder
Bestaande uit drie single malt whisky’s afkomstig uit de bakermat van 

de Schotse whisky. Zoet van smaak en rijk aan vanille. De naam Monkey 

Shoulder komt van de schouderblessure die de mede werkers in de 

distilleerderij opliepen door het continue omscheppen van de gerst. 

Russian Standard Vodka
Gemaakt met de beste Russische ingrediënten en volgens het originele 

recept voor vodka uit 1894 van de beroemde Russische wetenschapper 

Dmitri Mendeleev, zoals hij dat maakte voor de Russische Tsaren. Heerlijke 

combinatie van traditionele tarwesmaak en opmerkelijke zachte puurheid. 

Hendrick's Gin
Onderscheidt zich door de toevoeging van rozenblaadjes en komkommer. Dit 

geeft een extra dimensie. Het is ontzettend populair in Nederland en de trend 

zet zich op Curaçao door. Combineer Hendrick's Gin met een goede tonic en 

schijfjes komkommer. 

RumChata 
Likeur van Caribische rum en Horchata (drank op basis van amandelmelk) 

RumChata’s ingrediënten zijn met de hand geselecteerd van over de hele 

wereld! It's the official drink of paradise :) 

Scuba Lodges best bewaard  

geheimpje : een exclusief, voor ons 

ambachtelijk gemaakt, overheerlijk  

zonnig likeurtje . Tongstrelend en uniek.  

Deze moet je geproefd hebben !



De Mop van de Eeuw

Dranken
Koffie & thee
Koffie fl 4,50
Cappuccino fl 5,50
Latte macchiato fl 5,50
Espresso fl 4,50 

Irish coffee fl 15,00
met whiskey.
Spanish coffee fl 15,00
met Licor 43.
Italian coffee fl 15,00
met Amaretto.
French coffee fl 15,00
met Grand Marnier.
Scuba Lodge coffee fl 16,50
met Frangelico and vanilla ice cream.

Thee fl 4,50
Verse muntthee fl 5,50

Water
San Benedetto  fl 5,50
plat of bruisend 0,25 ml
San Benedetto  fl 12,50
plat of bruisend 0,75 ml

Soda's en frisdranken
Coca Cola fl 5,50
Diet Coke fl 5,50
Coca Cola Zero fl 5,50
Sprite fl 5,50
Ginger ale fl 5,50
Cassis fl 5,50
Ice tea lemon fl 5,50
Ice tea peach fl 5,50
Ice tea green fl 5,50
Fever Tree tonic fl 7,00

San Pellegrino Aranciata fl 5,50
orange
San Pellegrino Limonata fl 5,50
bitter lemon

Sapjes
Verse jus d'orange fl 7,50
Ananassap fl 5,50
Appelsap fl 5,50
Cranberry/kiwisap fl 5,50
Grapefruitsap fl 5,50
Awa di lamunchi fl 6,50
Kokoswater fl 6,50

~ 43 ~~ 42 ~
Prijzen zijn inclusief 9% OB

Salades & soepen

JIMMY

security man van het
 e

ila
nd

D
e 

vr
ien

de
lijk

ste, meest betrokken 

security man van het
 e

ila
nd

D
e 

vr
ien

de
lijk

ste, meest betrokken 

thirst ever hadThe best friends

Dranken




