
 

 
 
 
 
Wij houden van lekker eten. We 
zijn gek op een goed glas wijn of 
bier. Dagvers en koken vanuit het pannetje. 
Het is het team van de kleine wereld met de 
pollepel ingegoten. 
 
Sharing ; kies per persoon minimaal 2  
gerechtjes, en geniet hier lekker samen van.   

 
Onze gerechten 
                                                           

Hemels gerecht; Bisque en Flute                                 
In huis getrokken en gepureerde Bisque van garnaal en 

kreeft met een Cognacroom,                                                        
geserveerd in een champagne glas                  9,50 
               

Bietenparade                     

Rode Biet met mozzarella, zongedroogde tomaat, 

brioche croutons gemengde Mesclune salade en een 

dressing van Balsamico mayonaise en voor de vlees 

liefhebber spekjes on ths side                  

shared€ 11,50  Hoofdgerecht €19,75 

                                                                                           

Herfstachtige taferelen                                          
Stoofpeertjes salade met geitenkaas, walnoten, 

Balsamico siroop, gemengde Mesclune salade, honing 

en brioche croutons                                                               

Shared  € 12,75                 Hoofdgerecht  €21,00  

Opoes Rendang             

langzaam gegaard rundvlees, met atjar van 

komkommer en kroepoek            

Shared € 11,50    Hoofdgerecht €20,50 

Saté Ajam                                                       

In kokosmelk en banaan gemarineerde stukjes kip met 

een hemelse satésaus komkommer atjar en kroepoek      

(recept van Opoe)                                                           
Shared € 11,50   Hoofdgerecht €20,50      

 

 

 

  

 

 

 

 

Visgerecht van de week                                   

Vraag naar het visgerecht van de week, iedere week 

wisselen we naar een nieuw werelds visgerecht 

 

 

Stoofpannetje De Kleine Wereld 

Langzaam gegaard rundvlees  in een Triple Bier met 

wortelen, ui, doperwten, krieltjes in de schil, Rinse 

appelstroop, bleekselderij en knoflook               

Shared € 12,50  Hoofdgerecht €21,75 

 
 
 

 TOP delers  
      altijd vers en  superlekker ! 
Italiaanse kaasfondue  

Kaasfondue van Gorgonzola en Pecorino, Zwitserse 

room en witte wijn, met stukken brood, champignons, 

komkommer, paprika, bleekselderij en druiven        

Shared €14,50  Hoofdgerecht €23,75                             

Braziliaanse visspiesjes  

Gegrilde visspiesjes van Kabeljauw met bosui, vissaus en 

kokos in de visstoofsaus “Moqueca”                                    

saus van kokosmelk, gegrilde paprika, tomaten, komijn 

en citroen                                                       

Shared € 14,50  Hoofdgerecht €24,50 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Specialiteit van de Chef  
 

 

Getrancheerde Lendebiefstuk  Aruba style                       
kort pan gegrild, op een bedje van jonge spinazie en 

witte ui met de geweldige Arubaanse Salsasaus van 

verse tomaat, chilipeper en room                                                                    

Shared €15,75   Hoofdgerecht € 25,50 

Best in town ! 

 

Onze gerechten 
 

Gamba PIL PIL met rivierkreeftjes   

Pan gegrilde  gamba’s in tomatenblokjes, rode peper, 

gegrilde paprika, knoflook en witte wijn                

Shared € 13,50  Hoofdgerecht €23,50 

Kikkererwten parade 

Home style Falafel met korianderchutney en Griekse 

knoflook Yoghurt                                               

Shared € 11,50  Hoofdgerecht €20,50 

 
 
 

Sharing:  
 

Al onze shared gerechten worden geserveerd 
met wat brood, vooral om dat laatste beetje 
saus en smaak nog mee te kunnen pikken. 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Risotto De Kleine Wereld 
Risotto met Saffraan, lente ui  -  Parmezaanse kaas - 

Bospaddenstoelen, Charlottes en knoflook                

Shared € 14,00  Hoofdgerecht €23,50 

Gerookte forel salade met gegrilde perzik 
Mecademianoten, avocado, wasabimayo, little jam 

geserveerd op briochetoast                                                

Shared € 12,25      Hoofdgerecht 21,50   

 

Toetje? Dan deze ; Coupe Colonel                         

wodka citroen-olijfolie ijs, zomerfruit en een chutney 

van munt, koriander en mapelsiroop           

€  9,50  p.p       

 
 
 
 

On da side:  
 
Portie friet met mayonaise              4,50 
 
Schaaltje  witte rijst               4,00 
 
Frisse salade                5,00 
 
Brood met kruidenboter              4,50 
 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


