
Hillside Apartments Bonaire

Kaya Linda 19 Antriol, Bonaire

(+599) 700 3444

info@hillsidebonaire.com

Welkom !
Hoe het begon. In mei 2012 opende de deuren van Hillside. Theo en Wendy werkte een jaar lang elke 

dag, dag en nacht, ze deden zelfs de nacht bewaking! Na een jaar kwamen de eerste medewerkers, 

Hillside kreeg vaste gasten en ze groeide steeds groter.  

 

In 2017 besloten ze een stuk er aan te bouwen want de gasten van het hotel en de lokale waren met te 

veel voor het aantal tafels. Na een verbouwing is het restaurant op 3 november 2017 open gegaan, met 

daarbij een nieuwe kaart en nieuwe tafels. Eind december 2017 zaten Theo en Wendy samen te  

brainstormen en besloten een nieuwe weg in te willen slaan. Ze wilden naar iets exclusievers voor de hotel 

gasten, meer beleving voor de lokale gasten en vooral gastgericht in combinatie van lekker eten met een 

goed glas wijn.

Ze besloten in Nederland op zoek te gaan naar mensen die hun idee zouden willen organiseren en willen 

uitvoeren. Daarin vonden zij Marcel en Mirjam Puyk. Met de bak ervaring die zij samen hebben en een stille 

wens om deze kant op te verhuizen waren zij een goede match.

Vanaf vandaag, 22 februari 2018, start de nieuwe kaart en gaan zij ervoor zorgen dat u lekkere, mooie en 

smaakvolle gerechten kunt eten. Onder het genot van een lekker drankje en het prachtige uitzicht.

Kortom een echte Hillside beleving.

Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met allergieën en diëten,  

heeft u vragen laat het ons weten.. 

Alvast smakelijk eten !



Om mee te starten
CARPACCIO VAN LAUWWARME WAHOO CEVICHE      $ 12,75 

Met pica, wasabi mayonaise en spekkruim

CARPACCIO VAN PARMAHAM      $ 12,75 
Met warme croutons van funchi en een crème van geitenkaas

SALADE MET GAMBA     $ 11,75 
Met gedroogde ham en vanille mint dressing

KLASSIEKE VITELLO TONATO      $ 11,50 
Met tonijn mayonaise, pesto croutons, geschroeide tonijn, kappertjes en rucola

TONIJN A LA HILLSIDE     $ 14,75 
Tataky van geschroeide tonijn in sesam  

Tonijnrouleau gevuld met uien Sobisse, Parmezaanse kaas en truffel  

Tonijn gevuld met geitenkaas, tartaar met koriander, pica, zoetzure rettich en limoen mayo

BELGISCHE CARPACCIO     $ 13,75 
Met gemarineerde kerstomaatje, rillette van eend afgemaakt met een dressing op een bedje van noten rucola, afge-

maakt met Parmezaan en citroen

SALADE MET KROKANTE GROENTEN IN TEMPURA      $ 10,75 
Noten dressing van honing, gebrokkelde geitenkaas met krokante parmaham

Soepen
BOUILLABAISSE      $ 7,75 

Gevuld met vis stukjes coquille geserveerd met traditionele rouille en brood

SPICY POMPOEN CRÈME      $ 6,75 
Met verse geitenkaas en warme broodjes

Warme voorgerechten
GEBAKKEN GEPEKELDE EEND      $ 11,25 

Op wentelteefje van suikerbrood en jus van gekonijte appel en stroop

TRUFFEL RISOTTO      $ 11,75 
Met paddenstoelen, rucola en truffel overgoten met een krokant van kaas

RAVIOLI      $ 10,50 
Van bospaddenstoelen met truffelboter jus en rucola met basilicum



Vervolgens
FISH AND CHIPS TRADITIONEEL      $ 16,50 

Geserveerd met vinaigret en zout in een krant begeleid door een frisse salade van komkommer peterselie  

en ras el hanout

KLASSIEKE HILLSIDE SPARERIBS      $ 19,50 
Met friet, salade en twee sausjes

RIB-EYE VAN HET RUND      $ 27,50 
Met dikke friet, lokale spinazie en gepofte knolook jus geserveerd met een Boeren salade

GEBAKKEN TENDERLOIN      $ 26,50 
Met een rode Wijn jus, aardappel soesjes en gepofte groenten

RED SNAPPER FILET      $ 21,50 
Met gerookte makreel risotto en saus van gerookte paling

BUIKSPEK      $ 19,75 
Krokant gebakken met funchi en zoetzuur van komkommer met oosterse jus

STOBA VAN GEITENVLEES      $ 20,75 
Met hete bliksem van aardappel en Appel

PASTA MET GAMBA      $ 15,75 
Verse day catch in een room van kreeft en Parmezaan

FAJITAS VAN KIP      $ 16,75 
Met een tortilla, salsa van ui en tomaat guacamole en crème fraiche

DAY SPECIAL      $ 16,50 
Uit de kaart geselecteerd gerecht

Voor de kleintjes
FRIET MET SNACK      $ 8,00 

Keuze uit Frikandel, kroket, kipnuggets, of halve sparerib met appelmoes, mayonaise en/of ketchup

PASTA      $ 8,00 
Met kaas of bolognaise

PANNENKOEKJES      $ 8,00 
Met stroop, suiker en fruitcompote (zelf rollen)



Om mee te eindigen
CHOCOLADETAARTJE      $ 11,75 

Warm geserveerd met vanille-ijs en Butter scotch karame

VANILLE PANNA COTTA      $ 9,50 
Met bosvruchten compote

TIRAMISU VAN KOFFIE     $ 9,50 
Met Amaretto room

WENTELTEEFJES VAN FRIES SUIKERBROOD      $ 9,50 
Met gekarameliseerde honing peer

Voor erbij of daarna 
ESPRESSO      $ 2,75 

DUBBELE ESPRESSO      $ 4,00 

KOFFIE      $ 2,50 

CAPPUCCINO      $ 3,00 

LATTE MACCHIATO      $ 4,00

THEE      $ 2,50 

VERSE MUNT THEE      $ 4,00 

IRISH COFFEE      $ 7,00
Kofie met Jameson en slagroom

ITALIAN COFFEE      $ 7,00
Kofie met Amaretto en slagroom

FRENCH COFFEE      $ 7,00 
Kofie met Grand Marnier en slagroom

SPANISCH COFFEE      $ 7,00
Kofie met Tia Maria en slagroom

BAILEYS COFFEE      $ 7,00
Kofie met Baileys en slagroom

RUSSIAN COFFEE      $ 7,00
Kofie met vodka en slagroom



HILLSIDE BURGER NEW STYLE      $ 15,75 
Klassieke burger, sla, tomaat, uitgebakken spek en een uien salsa geserveerd met friet en mayonaise

SATÉ VAN KIP      $ 15,50 
Gemarineerd in soja, gegrild en overgoten met saté saus en uitjes geserveerd met atjar kroepoek en friet

KLASSIEKE HILLSIDE SPARERIBS      $ 19,50 
Met friet, salade en twee sausjes

MIXED PLATTER      $ 16,75 
Met bitterballen, mini loempia’s, vlammetjes, nasi hapjes en kaasstengels

BITTERBALLEN      $ 4,75 
Met mosterd 

KAASSTENGELS      $ 4,75 

MINI LOEMPIA’S      $ 4,75 
Met pica

VLAMMETJES      $ 4,75 
Met pica

SELECTIE VAN KAAS      $ 6,50 
Met mosterd

Borrel Bites

Snacks 

JALAPENO BITTERBALLEN      $ 6,50 
Met pica 

CROSTINI TOMAAT      $ 7,50 
Met tomaat, ui en basilicum

CROSTINI PARMAHAM      $ 8,50 
Met Parmaham vijgenstroop en Parmezaan

SELECTIE CROSTINI      $ 14,50 
6 Stuks met tomaat, parmaham, carpaccio, mozzarella, truffel tapende, en olijf

CHARCUTERIE PLATEAU      $ 14,50 
Met diverse soorten ham en vleeswaren met verse piccalilly en toast met boter



UITSMIJTERS      $ 9,50
3 eieren, 3 broodjes met keuze uit ham kaas gedroogde ham, spek

OMELETTEN      $ 9,50 
Met toast en boter eventueel met of zonder garnituur ui, paddenstoelen, spek, groenten, tomaat

HAM, KAAS OF GEZOND      $ 8,75 
Royaal belegde broodjes

Tussen kaart

Broodjes 

PARMAHAM      $ 11,75 
Rucola salade stroop van vijg en versgeraspte Parmezaan

Panini's

MOZZARELLA      $ 10,75 
Tomaat met een basilicum stroop rucola en krokante Parmezaan kruim

CARPACCIO      $ 12,75 
Met zongedroogde tomaat Parmezaan, rucola, kappertjes en truffel mayonaise

WARME GEITENKAAS      $ 12,75 
Met honing pijnboom pitjes en krokante spekjes

KROKETTEN MET WITBROOD      $ 9,50
2 stuks met brood boter en mosterd

DIVERSE TOSTI’S      $ 4,25 
Keuze uit ham, kaas, tomaat en ananas

Tosti's

tot 17:00

CEASER SALADE      $ 10,50
Keuze uit met of zonder kip en spek. Met een tonijndressing, croutons en Parmezaanse kaas.

SALADE VAN DE DAG      $ 9,50 
Elke dag een wisselende salade



Poolside
Snackbar menu alleen af te halen aan de bar tot 17:00 

FRIET ZONDER      $ 3,50
Friet in een plastic bakje

FRIET MET SAUS      $ 3,75 
Keuze uit mayonaise, ketchup, curry, speciaal of oorlog

FRIKANDEL      $ 2,50 
Saus naar keuze

KROKET      $ 2,50
Saus naar keuze

BROODJE HAMBURGER      $ 3,75 
Met mayonaise, ketchup en sla

KIPNUGGETS      $ 3,75 
6 stuks met chillisaus

HOTWINGS      $ 7,75 
5 stuks met pica


