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 uitgebreide wijnkaart is samengesteld als perfecte aanvulling op onze gerechten met
invloeden uit de hele wereld.
Ons menu wordt met regelmaat vernieuwd, blijf op de hoogte via onze social media 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 of veganistisch
Bent u vegetarisch of veganistisch? Ook daar draaien wij onze hand niet voor om! 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 fish
fingers en frietjes. Zijn er andere wensen voor uw kinderen? Dan denken wij graag mee…
Curaçao
Omdat wij graag ons steentje bijdragen aan de Curaçaose economie, worden veel van onze
producten gekocht bij lokale bedrijven of stichtingen. Zo komt bijvoorbeeld onze salade van
Bio-farm en de tonijn komt van Fresh Caribbean Tuna.

VOORGERECHTEN
Oesters met rode wijnazijn, sjalot en limoen
Nafl. 7,50 - $ 4,30 per stuk
Focaccia met aioli, zeezout en echte boter
Nafl. 15,50 - $ 8,85
Tostones met pico de gallo
Nafl. 19,50 - $ 11,15
Soep van de chef
Nafl. 23,50 - $ 13,45
Tostones met pulled pork
Nafl. 28,50 - $ 16,30
Tempura gamba’s met zoetzure groenten en chilisaus
Nafl. 27,50 - $ 15,70

VOORGERECHTEN
Noedel salade met shiitake en bosui
Nafl. 27,50 - $ 15,70
Tonijn tataki met papaya en sesam kletskopjes
Nafl. 28,50 - $ 16,30
Carpaccio van gerookte ribeye met truffelmayonaise,
parmezaanse kaas en zonnebloempitten
Nafl. 28,50 - $ 16,30
Salade met baby octopus en gefermenteerde mango
Nafl. 29,50 - $ 16,85
Tartaar van kalf met krokante coquille in panko korst
Nafl. 35,00 - $ 20,00

HOOFDGERECHTEN
Groenten gegaard in rookboter
met gegrilde halloumi en tomatenchutney
Nafl. 47,50 - $ 27,15
Geroosterde zoete aardappel en yucca
met hummus en kappertjesboter
Nafl. 47,50 - $ 27,15
Lokale stoofpot van kabritu (geit)
met champignons, zilveruitjes en tutu
Nafl. 52,50 - $ 30,00
Gamba’s in huisgemaakte pika olie, cilantro
en zoete aardappelcrème
Nafl. 53,50 - $ 30,55
Gegrilde tonijnsteak met gefrituurde prei,
soja-stroop en shiitake paddenstoelen
Nafl. 53,50 - $ 30,55

HOOFDGERECHTEN
Red snapper met saffraan mousse en krokante huid
Nafl. 53,50 - $ 30,55
Langzaam gegaarde sucade
met pikante barbecue saus en krokante uienringen
Nafl. 55,00 - $ 31,45
Flat Iron steak met jus en pompoenpuree
Nafl. 65,00 - $ 37,15
Langzaam gegaarde short rib met geroosterde groenten,
aardappelwedges en cajun-hollandaise saus
Nafl. 69,50 - $ 39,70
Seafood combi met caribische risotto,
funchi en creoolse saus (voor 2 personen)
Nafl. 99,00 - $ 56,55

KIDS ONLY
Kinderburger met frietjes en salade
Nafl. 24,50 - $ 14,00
Saté van tonijn met frietjes en salade
Nafl. 24,50 - $ 14,00
Pasta met tomatensaus
Nafl. 24,50 - $ 14,00
Kinderijsje; 2 bolletjes ijs met slagroom
Nafl. 12,50 - $ 7,15

NAGERECHTEN
Cheesecake met passievruchtenmousse
Nafl. 23,50 - $ 13,45
Arepa di pampuna met dulce de leche ijs en pindakrokant
Nafl. 23,50 - $ 13,45
Taartje van blue curacao, cocos en gelei van papaya
Nafl. 23,50 - $ 13,45
Chocolade surprise bol met karamelsaus
Nafl. 29,50 - $ 16,85

