
Welkom bij Restaurant Nemo! Onze menukaart is met zorg samengesteld door ons culinaire 
team; de keukenbrigade staat onder leiding van Chef Faizel. Wij werken zoveel mogelijk met 
dagverse lokale producten en weten hiermee tongstrelende gerechten te creëren.
Nemo’s wijnkaart is samengesteld als perfecte aanvulling op onze gerechten met invloeden uit 
de hele wereld. Ons uitgebreide wijnmenu heeft voor elk wat wils.
Ons menu wordt met regelmaat vernieuwd, blijf op de hoogte via onze Facebook pagina en 
website www.nemo-curacao.com

Allergieën
Heeft u of een van uw tafelgenoten een allergie, bijvoorbeeld glutenallergie of lactose 
intolerantie? Geen probleem! Veel van onze gerechten op de kaart kunnen aangepast worden, 
zodat ze binnen uw dieet passen. 

Vegetarisch
Bent u vegetarisch? Ook dat is bij ons geen probleem! Er staan meerdere vegetarische gerechten 
op ons menu. Geef vooraf uw wensen door, dan kunnen gerechten eventueel worden aangepast 
of kan het aanbod vergroot worden. 

Kinderen
Voor de kids hebben wij een speciaal menu samengesteld. Van hamburger tot een pasta of 
visvingers en frietjes. Zijn er andere wensen voor uw kinderen? Dan denken wij graag mee… 



Oesters met rode wijnazijn, sjalot en limoen
Oysters with red wine vinegar, shallot and lime

Nafl. 7,50 - $ 4,30 per stuk
 

Tempura gamba’s met zoetzure groenten en chilisaus
Tempura shrimps with sweet and sour vegetables and chili sauce 

Nafl. 27,50 - $ 15,70

Tonijn tataki met papaya en sesam kletskopjes
Tuna tataki with papaya and sesame cookies

Nafl. 26,50 - $ 15,15

VOORGERECHTEN - STARTERS



Gegrilde pompoen met geitenkaas en een bietensorbet
Grilled pumpkin with goat cheese and a beet sorbet

Nafl. 23,50 - $ 13,45

Verse kokossoep met quenelles van groene banaan
Fresh coconut soup with quenelles of green banana

Nafl. 19,50 - $ 11,15

Plankje desembrood met zeezoutboter, aioli en pesto crème
Plate sourdough bread with sea salt butter, aioli and pesto cream

Nafl. 15,50 - $ 8,85

VOORGERECHTEN - STARTERS



Salade ‘Pulled Chicken’ met zoete chili yoghurtsaus
Salad ‘Pulled Chicken’ with sweet chili yogurt sauce

Nafl. 23,50 - $ 13,45

Carpaccio van gerookte ribeye met Grana Padano, avocado mayonaise en zonnebloempitten
Carpaccio of smoked ribeye with Grana Padano, avocado mayonnaise and sunflower seeds

Nafl. 26,50 - $ 15,15

VOORGERECHTEN - STARTERS



Gegrilde mula met kreeftenboter saus en groene asperges
Grilled mula with lobster butter sauce and green asparagus

Nafl. 44,50 - $ 25,45

Trio van lokale vis met okra en aubergine crème
Trio of local fish with okra and eggplant cream

Nafl. 49,50 - $ 28,30

Gamba’s in huisgemaakte pika olie, cilantro en zoete aardappelcrème 
Shrimps in homemade pika oil, cilantro and sweet potato cream

Nafl. 53,50 - $ 30,55

HOOFDGERECHTEN - MAIN DISHES

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet en funchi
All dishes above are served with home made french fries and funchi



Pittige quinoa met oesterzwammen, lokale tuinkers en geroosterde bieten
Spicy quinoa with oyster mushrooms, local cress and roasted beets

Nafl. 44,50 - $ 25,45

Stamppotje van zoete aardappel met zeekraal en cherrytomaten
Stew of sweet potato with samphire and cherry tomatoes

Nafl. 42,50 - $ 24,30

HOOFDGERECHTEN - MAIN DISHES

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet en funchi
All dishes above are served with home made french fries and funchi



Gegrilde ribeye met chimichurri en gepofte groenten
Grilled ribeye with chimichurri and puffed vegetables

Nafl. 62,50 - $ 35,70

Runder entrecote met jus en gepofte knoflook
Beef entrecote with gravy and roasted garlic

Nafl. 59,50 - $ 34,00

Duo van eend: eendenborst en gekonfijte eendenbout met wortel-sjalotten jus
Duo of duck: duck breast and candied duck leg with carrot-shallots gravy

Nafl. 59,50 - $ 34,00

HOOFDGERECHTEN - MAIN DISHES

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met huisgemaakte friet en funchi
All dishes above are served with home made french fries and funchi



Kinderburger met frietjes en salade  
Kids burger with french fries and salad

Nafl. 22,50 - $ 12,85

Huisgemaakte vissticks met  frietjes en salade  
Homemade fish fingers with fries and salad

Nafl. 22,50 - $ 12,85

Pasta met tomatensaus
Pasta with tomato sauce

Nafl. 22,50 - $ 12,85

KIDS ONLY



‘Ponche Pistachio’ ijs met ‘Ponche Crema’ taart
‘Ponche Pistachio’ ice cream with ‘Ponche Crema’ cake

Nafl. 23,50 - $ 13,45

Chocolade surprise bol met karamelsaus
Chocolate surprise globe with caramel sauce

Nafl. 23,50 - $ 13,45

Blue Curacao crème brulee met ingemaakte mango
Blue Curacao crème brulee with pickled mango

Nafl. 23,50 - $ 13,45

Pompoentaart met meringue van gember
Pumpkin pie with meringue of ginger

Nafl. 23,50 - $ 13,45

NAGERECHTEN - DESSERTS


