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Op het eiland dat bekendstaat als tropisch 
vakantieparadijs, vind je veel meer dan witte stranden 
en wuivende palmen. Ontdek deze culinaire schatkist 

en bereid recepten van lokale koks.

DUSHI CURAÇAO

CEVICHE VAN LIONFISH
Dat Curaçao niet ver bij Zuid-
Amerika vandaan ligt, zie je terug  
in de keuken. Deze ceviche, die zijn 
oorsprong kent in Peru, bereiden ze 
bij Zanzibar met lokale lionfish.
2 personen
• 1 grote lionfishfilet, of 2 kleine, 

zonder vel (eventueel vervangen 
door snapper)

• 2 sinaasappels
• 1 rode grapefruit
• 1 rode ui
• 1 rode peper
• 8 cherrytomaatjes, gehalveerd
• ½ bos koriander, fijngehakt,  

plus extra (optioneel)
• sap van 4 limoenen
• 2 el olijfolie

1 Snijd de visfilet in kleine stukjes  
(à 1 cm). Verwijder de schil van de 
sinaasappels en grapefruit, en verdeel 
het vruchtvlees in partjes. Pel de rode 
ui, verwijder de zaadlijsten uit de rode 
peper en snijd beide zo fijn mogelijk. 
Meng goed en houd zolang apart. 
2 Meng de tomaatjes en koriander in 
een kom, knijp de limoenen erboven 
uit en roer door elkaar. Meng dan het 
vis- met het tomatenmengsel, voeg  
de olijfolie toe plus wat zout en peper 
naar smaak. Dek de ceviche af met 
plasticfolie en zet ongeveer een half 
uur in de koelkast, zodat de smaken 
kunnen intrekken en de stukjes vis in 
het zuur garen. 
3 Verdeel de ceviche over twee kleine 
glaasjes en serveer eventueel met wat 
extra blaadjes koriander. Lekker met 
een koud biertje erbij!

ooit geweten dat 
zeelucht zo 
ontzettend 
hongerig kan 
maken. Met mijn 
voeten in het zand 
en een awa di 
lamunchi 
(limoenlimonade) 
in mijn hand tuur 
ik uit over de 
eindeloze zee.  
In het tropisch 
klimaat van 
Curaçao, dat 
voorzichtig  

wordt getemperd door een altijd 
aanwezige bries, laat ik me  
leiden door mijn maag en struin  
ik het eiland af op zoek naar de 
bijzonderste gerechten.

Misschien wel het hart van de 
Curaçaose keuken en daarmee 
ideaal vertrekpunt voor een 
kennismaking met de authentieke 
eetcultuur van het eiland, is Plasa 
Bieu; een foodmarket avant la 
lettre, Antilliaanse stijl. In een 
overdekte hal bevolkt door locals, 
afgewisseld met hier en daar een 
groepje overweldigd kijkende 
makamba’s (niet-Curaçaoenaars), 
zijn voornamelijk vrouwen in 
provisorisch ingerichte keukentjes 
druk in de weer lunch voor te 
bereiden. Met imposante 
armbewegingen, roerend in 
pannen ter grootte van kinder-
badjes, kwijten ze zich vol overgave 
aan hun taak. Even onbekende als 
heerlijke geuren prikkelen mijn 
neus en doen het water in de mond 

N

CEVICHE VAN LIONFISH

jamiemagazine.nl 41



lopen. Een kijkje in de pannen 
leert direct dat de bewoners van 
het eiland verzot zijn op stoba, 
stoofgerechten. Kip (galina), rund 
(karni) en ogenschijnlijk het 
populairst; geitenvlees (kabritu) 
– allemaal kennen ze hun eigen, 
van intense smaken doortrokken, 
gestoofde variant. Maar ook het 
aanbod soepen is ondanks het 
warme weer bijzonder groot. Sopa 
di bonchi (bonensoep), de 
roemruchte ‘slijmsoep’ giambo 
(okrasoep) en mondongo, een soep 
gevuld met organen, prijken op de 
menukaart.  

Ongekroonde koningin van 
Plasa Bieu is Yvonne, beter bekend 
als Zus di Plasa. Al zo’n 45 jaar 
zwaait ze de scepter over het 
populairste keukentje van de hal. 
Gearriveerd bij haar heiligdom 
meldt ze ons met paniek in haar 

ogen dat er zich een ramp heeft 
voltrokken: de slowcooker is 
ontploft. Stille getuige van het 
bedrijfsongeval is het deksel, dat 
na het spaanplaten dak doorkliefd 
te hebben tot stilstand is gekomen 
achter een houten balk. Vol 
medelijden, maar stiekem 
lachend, accepteren we de excuses 
van de wanhopige Zus, die ons 
interview gezien de huidige 
noodsituatie moet uitstellen.

Ondanks dat het code rood is in 
de keuken bestellen we een stoba 
di karni. Hoewel het een maaltijd 
lijkt voor een druilerige herfst-
avond, is het een goede lunch in de 

Caribische hitte. Daarnaast waag  
ik mij met lichte angst aan een 
kom giambo. Als ik mijn lepel 
volschep met de substantie die 
doet denken aan behanglijm, 
begrijp ik direct waar de bijnaam 
vandaan komt. Het mondgevoel is 
op z’n minst apart, maar de smaak 
is heerlijk en dus lepel ik de soep 
gulzig naar binnen. Dit tot grote 
blijdschap van de bedienende 
dame, die me een goedkeurend 
schouderklopje geeft. Als de 
keukencrisis is bezworen, schuift 
Zus bij ons aan. ‘Mensen over de 
hele wereld kennen Zus die Plasa. 
Een tijd geleden was ik op vakantie 

Eerste pagina’s: links groene oase op de binnenplaats van 
Fort Nassau; rechts cocktailshaker bij strandbar Zanzibar. 
Deze pagina’s: links gezin met barbecue op het strand van 
Grote Knip; middagrust in de wijk Punda; rechts 
eilandbewoonster zit op de markt; groenten op de 
Venezolaanse markt; terras van restaurant Mundo Bizarro.

VISKOEKJES MET GAMBA’S 
8 stuks
• 1 grote aardappel, in blokjes
• 200 g witvis, zonder vel, 

fijngesneden
• 1 rode peper, fijngehakt
• 1 rode ui, gepeld, fijngehakt
• ½ bosje koriander, fijngehakt
• rasp en sap van 1 limoen
• 150 g bloem
• 1 el vissaus
• 2 eidooiers
• 6 gamba’s, darmkanaal verwijderd
• jalapeño-mayonaise, voor erbij  

(zie recept op jamiemagazine.nl)  

1 Kook de aardappel in 10 minuten 
gaar, laat goed uitlekken en prak fijn.
2 Verwarm de oven voor op 220 °C. 
Meng de vis met de aardappel, peper, 
ui, koriander en de limoen. Roer er 
120 gram bloem door, kneed tot een 
deeg en vorm er 8 gelijke koekjes van. 
Zet ze 20 minuten in de vriezer.
3 Doe de overige bloem in een kom en 
meng in een andere kom de vissaus 
met de eidooiers. Neem de viskoekjes 
uit de vriezer, wentel ze door het 
ei-vissausmengsel en dan door de 
bloem. Verhit wat olie in een koeken- 
pan op hoog vuur en bak de koekjes  
in 3 minuten per kant goudbruin. 
4 Bak de gamba’s met een scheutje 
olie in 4-5 minuten gaar ‒ keer af en 
toe om. Serveer ze samen met de 
viskoekjes en jalapeño-mayonaise. 

VISKOEKJES MET GAMBA’S
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RED SNAPPER VAN  
OMA POP’S
2-3 personen
• 1 hele red snapper, schoongemaakt 

(vraag je visboer dit te doen)
• 1 limoen, in partjes
• 1 teen knoflook, gepeld, in plakjes
• ½ l zonnebloemolie
• 3 el funchimeel (maismeel of polenta)
Saus
• 1 ui, gepeld, fijngesneden
• 1 teen knoflook, gepeld, fijngehakt
• 1 rode peper, zaadlijsten verwijderd, 

fijngehakt
• sap van 1 limoen
• 75 ml groentebouillon
• 2-3 porties gekookte rijst
• gefrituurde bakbaan (optioneel)

1 Vul de red snapper met de limoen en 
knoflook plus wat zout. Verhit de olie in 
een diepe pan, strooi het funchimeel 
erin (om aanbakken te voorkomen) en 
bak de vis tot de huid goudbruin en het 
visvlees gaar is ‒ keer regelmatig om. 
2 Bak voor de saus de ui, knoflook en 
peper met wat olie in 3 minuten zacht.  
Voeg het limoensap en de bouillon toe.  
Verhit, maar laat niet koken. Serveer de 
vis met de saus, rijst en bakbanaan. 

Pagina links: met veel liefde bereidt 
de Curaçaos-Nederlands Celine een 
heerlijke maaltijd vol lokale groenten. 
Pagina rechts: zonnen, zwemmen en 
duiken vanaf een vlot voor de kust van 
Cas Abou, een van de mooiste 
stranden van Curaçao.

GEVULDE KOOL MET KIP  
& GEGRILDE GROENTEN
‘Dit zet ik niet in het recept,’ zegt 
Celene, ‘maar wat hier nog lekker bij 
is, is een spread van 1 geprakte 
avocado, 1 geperste teen knoflook, 
blaadjes van 5 takjes peterselie,  
2 eetlepels mayonaise plus wat 
amandelen en pijnboompitten.’
4 personen
• 800 g kipgehakt (of 800 g 

kippendijen, fijngehakt)  
• 1 aubergine, in blokjes
• 6 champignons, in vieren
• 2 el piccalilly
• 200 g basmatirijst
Saus
• 2 rode paprika’s, in blokjes
• 1 rode ui, gepeld, in blokjes
• 2 tomaten, in blokjes
• 8 champignons, in plakjes
• 1 witte kool, 4 grootste bladeren 

afgehaald
• 1 bosje koriander, blaadjes 

afgehaald
• 2 geroosterde aubergines, 

gehalveerd, voor erbij (optioneel) 
• 2 geroosterde wortels, in de lengte 

in vieren, voor erbij (optioneel)

1 Verhit wat olijfolie in een koekenpan 
op middelhoog vuur en bak de kip in 
een paar minuten rondom bruin. Voeg 
dan de aubergine en champignons toe 
en laat het geheel 10-12 minuten op 
laag vuur zacht en gaar worden.
2 Doe het kip-groentemengsel in een 
blender met de piccalilly. Pureer tot 
een gladde mousse en zet apart.
3 Kook de basmatirijst zacht en 
plakkerig volgens de instructies op de 
verpakking. Verhit ondertussen wat 
olijfolie in een diepe koekenpan en  
bak de paprika, ui, tomaat en plakjes 
champignons in ongeveer 6 minuten 
zacht. Voeg een scheut water toe en 
laat het geheel inkoken tot een saus. 
Hang een zeef op de diepe pan en 
stoof de witte koolbladeren mee. 
4 Leg de koolbladeren op een plank en 
verdeel het kipmengsel over de vier 
bladeren. Vouw ze dicht en steek er 
eventueel een satéprikker doorheen 
zodat ze gesloten blijven. Serveer de 
gevulde koolbladeren met de rijst, 
groentesaus, wat verse koriander-
blaadjes en eventueel de geroosterde 
groenten. 

in Miami en raakte met een dame 
in gesprek over Curaçao. Zonder 
dat ze doorhad wie ik was, vertelde 
ze enthousiast over het eten van 
die ene Zus in Plasa Bieu waar ze 
altijd at als ze op Curaçao kwam.’ 

Na een weldadige maaltijd, met 
als dessert arepa di pampoena 
(pompoenpannenkoekjes), die 
ondanks de zoete smaak ook vaak 
als bijgerecht worden gegeten, 
dompelen we ons verder onder in 
de eilandsferen van de wijk 
Punda. Op de overdekte, ronde 
markt in het centrum vinden we 
een ratjetoe aan lokale producten, 
waarbij je het idee krijgt dat het 
aanbod is bepaald met behulp van 
een grabbelton. Van sieraden tot 
verzorgingsproducten, ondefini-
eerbare flesjes alcohol en potjes 
plaatselijk geproduceerde honing. 

Zelfs de verzamelaar van tinnen 
leguanen komt hier wonderlijk 
goed aan z’n trekken. De meeste 
eetstandjes zijn sober ingericht en 
doen denken aan een uit de hand 
gelopen tupperwareparty. Alle 
gerechten zitten in plastic en 
enige versiering is de stand-
houders vreemd. Uitzondering op 
de regel vormt het kraampje van 
Celene, een op Curaçao geboren 
Nederlandse. Kruidenplantjes, 
kleurrijke groente en fruit, en door 
een bevriende kunstenares 
gemaakte poppetjes geven het 
geheel een bijzondere aanblik.

De sfeer van het standje is een 
reflectie van het karakter van 
Celene, die vol overgave pleit voor 
lokaal eten. ‘Je kunt heel lekker 
koken met ingrediënten van hier. 
We hebben prachtige blad-

groenten, die bovendien spot-
goedkoop zijn. Ik bak wel eens 
rodekool in trassi, iets wat vaak 
niet gedurfd wordt omdat mensen 
hun appel gewend zijn. We moeten 
meer over grenzen heen kijken!’

Verborgen in het groen, maar 
niet ver weg van alle drukte, ligt 
midden op het eiland Hofi Cas 
Cora, een restaurant annex 
boerderij. Gezien de aanhoudende 
droogte (er wordt beweerd dat het 
al twee jaar niet echt geregend 
heeft) is het verwonderlijk dat  
hier landbouw wordt verricht. 
Femi, die samen met haar man 
Joshua de boerderij beheert, vertelt 
dat het te maken heeft met de 
ligging. ‘Onze hofi ligt in een 
kuil, waardoor het een stuk 
minder droog is dan op  
de rest van het eiland. Water 

verkrijgen we met behulp van 
waterputten die worden aan-
gedreven door windmolens. Op 
deze manier verbouwen we een 
rijk aanbod aan groente en fruit, 
zoals papaja, aardappel, okra, 
pompoen, kousenband, cassave, 
komkommer, tomaat en meloen.’

In de lokale keuken zijn groente 
en fruit vaak minder aanwezig 
dan vlees en vis. Niet voor niets 
zijn obesitas en diabetes een groot 
probleem op het eiland. Joshua en 
Femi hopen hier wat aan te 
kunnen doen. ‘We willen mensen 
helpen om bewuster met hun 
voeding om te gaan, en hun meer 
aandacht te laten schenken aan 
versproducten. Er ontbreekt veel 
kennis en verdieping.’ 

Minder vooruitstrevend, maar 
even bijzonder is de kleurrijke 

GEVULDE KOOL MET KIP  
& GEGRILDE GROENTEN

RED SNAPPER 
VAN OMA POP’S
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thuishaven van Poppy, de 
excentrieke eigenares van Pop’s 
place. Dit vrolijke beach house, 
slordig gelegen in het grindzand, 
wordt vooral in het weekend door 
locals in grote getale bezocht. Bij 
binnenkomst krijgen we gelijk een 
bekertje kokossoep in onze handen 
geduwd, bereid met gemalen 
vissenkop, paddenstoelen en 
oesters. Gezien de ligging aan de 
ansichtkaartachtige mooie zee, 
verbaast het niet dat je hier goed vis 
kunt eten. We kiezen voor de red 
snapper, die gegrild geserveerd 
wordt met witte rijst en salade. Een 
andere lokale specialiteit die we niet 
links kunnen laten liggen is conch, 
ofwel kroonslak. Bereid met ui, 
limoen, paprika en viskruiden is 
het eten van dit vlezige schelpdier 
een echte aanrader.

Als we ’s avonds op het terras van 
ons hotel een flesje Polar, het lokale 
bier van Curaçao, willen bestellen 
komen we bedrogen uit. De 
voorraad is op, en hoewel we lelijk 
op onze neus kijken is niemand hier 
echt verrast. Het opraken van 
bepaalde producten is aan de orde 
van de dag, meestal door stakingen 
in de havens waardoor boten met 
gewenste goederen soms dagen 
moeten wachten tot ze kunnen 

aanmeren. ‘Als kok moet je hier 
flexibel en inventief zijn,’ vertelt 
Thomas Groen, chef-kok van het 
hoogst gelegen restaurant van het 
eiland Fort Nassau. ‘Je weet 
eigenlijk nooit of dat wat je besteld 
hebt daadwerkelijk aankomt, 
daarom maak ik altijd een schaduw-
menu, met producten die hoe dan 
ook voorhanden zijn.’

Deze creatieve benadering is 
zichtbaar in de keuken van het 
restaurant, dat ooit diende als 
verdedigingsfort. De gerechten 
mogen internationaal georiënteerd 
zijn, er zijn genoeg lokale invloeden 
te proeven, zoals de perfecte 
lamsfilet, gehuld in een korst van 
bakbanaan, vergezeld door frietjes 
van zoete aardappel. Best of both 
worlds als je het mij vraagt, 
genietend van het indrukwekkende 
uitzicht vanaf het bijgelegen terras.

Maar dat Curaçao een vakantie-
spot bij uitstek is, beseffen we pas 
echt als we op een bedje liggen bij 
Jan Thiel beach. Met een mojito in 
de hand van strandtent Zanzibar 
komen we tot rust. Van achter mijn 
zonnebril bekijk ik de menukaart. 
Comfortfood als pizza en kip aan ’t 
spit, om in zwembroek op het terras 
te delen. Maar ook voor een 
exclusieve maaltijd draait chef 

Deze pagina’s: kijkje achter 
de schermen bij Zus di Plasa, 
in Plasa Bieu

AREPA DI PAMPUNA
Voor 12-14 pannenkoekjes
• 500 g pompoen, geschild,  

in stukjes
• 2 eieren
• 1 el kaneel
• 200 ml melk
• 200 g bloem
• 1 el bakpoeder
• 3 el fijne kristalsuiker
• 50 g rozijnen (optioneel)
• zonnebloemolie, om te bakken

1 Verhit een pan met water plus een  
snuf zout op hoog vuur en voeg de 
pompoenstukjes toe. Kook ze in  
10-15 minuten zacht en gaar, giet ze 
af en laat goed uitlekken. Doe de  
stukjes pompoen in een keuken- 
machine (of blender) en maal ze fijn. 
2 Meng met een elektrische mixer  
de pompoenpuree, eieren, kaneel, 
melk, bloem, bakpoeder, suiker en 
eventueel de rozijnen in een kom tot 
een glad beslag ‒ dit moet ongeveer 
twee keer zo dik zijn als het beslag 
van Nederlandse pannenkoeken.  
3 Verhit een laagje zonnebloemolie in  
een koekenpan en schep er beslag in  
voor 3 pannenkoekjes (0 8 cm) per 
keer. Laat de arepa’s in 2-3 minuten 
per kant goudbruin worden. Serveer  
als dessert met wat suiker of naturel 
als bijgerecht bij kip en groenten.

AREPA DI PAMPUNA
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FUNCHI-BRUSCHETTA MET 
PULLED PORK & PICKLES
4 personen
• sap van 3 limoenen
• 700 ml vers sinaasappelsap
• 2 witte uien, gepeld, geraspt
• 2 teentjes knoflook, gepeld, 

geraspt
• 1 el komijnpoeder
• 1 varkensschouder (à 2-3 kg)
• 250 g funchimeel (polenta)
Pickles
• 1 komkommer
• 1 wortel
• ¼ rodekool
• scheutje appelazijn
• 1 el fijne kristalsuiker
Jus
• 480 ml appelazijn
• 180 g bruine suiker
• 3 el mosterd

1 Meng het limoen- en sinaasappel-
sap, de ui, knoflook en het komijn-
poeder plus wat zout en peper. Wrijf 
de varkensschouder ermee in, dek af 

met plasticfolie en laat 24-48 uur in 
de koelkast marineren. 
2 Verwarm de oven op 245 °C en bak 
de varkensschouder in 45 minuten 
goudbruin. Verlaag dan de oven-
temperatuur naar 120 °C en laat nog 
eens 5 uur garen. Schep regelmatig 
wat braadvocht over het vlees.
3 Snijd of rasp voor de pickles de 
komkommer, wortel en rodekool fijn. 
Meng de appelazijn met de suiker en 
een scheutje water, en schep de 
groenten erdoor. Laat 2 uur staan.
4 Kook de polenta gaar. Bekleed een 
platte schaal met plasticfolie, verdeel 
de polenta erover en laat helemaal 
afkoelen in de koelkast. Snijd dan in 
kleine vierkantjes en frituur ze tot 
knapperige toastjes.
5 Kook de appelazijn, bruine suiker 
en mosterd plus wat water in tot een 
jus. Trek het vlees van de varkens-
schouder los met een vork, doe het in 
een kom en schenk de jus erover. 
Serveer de pulled pork op de funchi- 
bruschetta’s en leg de pickles erop. 

Pagina links: kokosnoten hangen te rijpen in 
de Caribische zon. Deze pagina: met 
aandacht en geduld verzorgt Femi haar 
kruidenplantjes; eigenaren van Hofi Cas 
Cora, Femi en Josh, tonen trots hun zelf 
verbouwde groenten.

Frank Schurink zijn hand niet om. 
‘Het is fantastisch om hier als kok 
te werken met het overweldigende 
aanbod aan verse vis. De zee zit vol 
purunchi, volgens Antillianen de 
lekkerste vis ter wereld, en ook red 
snapper en mahi-mahi zijn hier 
vol van smaak. 

Na zo’n 5 jaar op het eiland heeft 
de Nederlandse kok een groot 
netwerk opgebouwd aan vissers, 
die hem altijd weten te vinden als 
ze hun vangst kwijt moeten. ‘Als je 
ergens tijdens een happy hour in 
gesprek raakt met een visser 
wissel je telefoonnummers uit, zo 
simpel werkt dat hier,’ lacht 

Frank. ‘Het zijn altijd locals die 
het vissen van jongs af aan hebben 
meegekregen. Zij weten precies 
waar welke vis zwemt, hoe diep ze 
zitten en welk aas je moet 
gebruiken. Bovendien is alles 
lijngevangen of, zoals het geval is 
bij de lionfish, met de hand 
gespeerd. Super duurzaam!’ 

‘Veelzijdig’ is misschien wel de 
beste omschrijving van het eiland. 
Wimfried Boereveen, die met zijn 
Surinaams-Nederlands-Curaçaose 
achtergrond daar zeker symbool 
voor staat, weet er alles van. Na 
een drukke carrière in de horeca, 
die hem van een Amsterdamse 

sterrentent naar een pianobar op 
Sint Maarten bracht, nam zo’n 
drie jaar geleden het restaurant 
Mundo Bizarro in de wijk 
Pietermaai over. ‘Alles op de kaart 
moet nét anders zijn. Zo serveer ik 
tonijncarpaccio op papadum met 
wasabimayonaise ‒ niet klassiek, 
maar wel heel lekker.’ De liefde 
voor het ongewone komt ook terug 
in de aankleding van het sfeervolle 
restaurant. ‘De stoelen komen uit 
Indonesië, de tafels vond ik ergens 
in Nederland.’ Een knotsgezellig 
allegaartje van smaken en 
culturen; een betere metafoor voor 
Curaçao is niet denkbaar. 

LAMSRACK IN 
BAKBANAANKORST
2 personen
• 2 kleine lamsracks (à 180 g), 

ontvliesd (vraag eventueel je 
slager dit te doen) 

• 2 takjes rozemarijn
• ½ eiwit
• 2 el slagroom
• 1 groene bakbanaan, geraspt
• zonnebloemolie, om te frituren
• peterseliedressing, voor erbij  

(zie recept op jamiemagazine.nl)  
• knoflookroom, voor erbij  

(zie recept op jamiemagazine.nl)  

1 Snijd met een scherp mes de lams- 
koteletten los. Snijd het vlees tussen 
de botjes weg, doe ze in een kom en 
dek af met plasticfolie. Zet de stukjes 
lamsvlees zolang in de koelkast.  

2 Verhit wat olie in een koekenpan en 
bak de koteletten 1 minuut per kant. 
Leg ze op een plank en bestrooi met 
zout, peper en naaldjes rozemarijn.
3 Doe de restjes vlees met het eiwit, 
de room plus zout en peper in de 
keukenmachine en maal tot een glad 
mengsel. Bedek de buitenkant van 
de lamskoteletten met dit ‘gehakt’, 
rol strak op in plasticfolie en laat 
ongeveer 1 uur rusten in de koelkast.
4 Neem de folie van de koteletten, 
haal ze door de banaanrasp, rol weer 
in folie en laat 20 minuten rusten.
5 Verwarm de oven op 175 °C. Verhit 
de olie in een diepe pan en frituur de 
koteletten in 3 minuten krokant. Laat 
ze nog 5-8 minuten garen in de oven, 
dek af onder alufolie en laat  
10 minuten rusten. Serveer samen 
met de dressing en knoflookroom.  

LAMSRACK IN 
BAKBANAANKORST

FUNCHI-BRUSCHETTA MET 
PULLED PORK & PICKLES
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