
De keuken is open van 12u tot 14u
en van 18u tot 22u.
Zondag, maandag en dinsdag zijn we gesloten.

Vind ons op     

HARTVERWARMEND
Glühwein € 4
warme rode wijn met kaneel en appelsien

Hangover killer € 5

kokosmelk, ananas, chili, citroen, koriander

VERSE GEMBERTHEE € 4

Hapjes

Menu

FUNKY JUNGLE

100% PLANTAARDIGe keuken

VAN OUD NAAR NIEUW
VOL-AU-VEGAN

vegan kippenstukjes van De Vegetarische Slager,
champignons, bladerdeegkoekje en aardappelblokjes

RODE BIETENHUMMUS € 5,50
met crackers

OLIJVEN € 4

FUNKY VEGAN
DAGSOEP
+ SLAATJE + BROOD

€5

WRAP(PED)
MET SLAATJE

BURRITO

bonen, tomaten- en maïssalsa, guacamole,
vegan strooikaas, rijst met limoen en
zure cashewnotenroom

GYROS

van jackfruit met vegan tzatziki
in een pitabroodje

€ 10,90

PASTA

VAN MAÏS & RIJST

SPINAZIE+ VEGAN RICOTTA VAN
CASHEWNOTEN €12,90
met pijnboompitjes en champignons

FUNKY BOLOGNESE € 11,90

ZWEEDSE BALLETJES
€ 12,90

rode Thaise curry, kokosmelk, gember +
cashewnoten-tomatenmix

met veenbesjes en pastinaakpuree

PATÉ € 5,50

BRUSCHETTA € 5,90

CHILI SIN CARNE € 11,90

kidneybonen, paprika, zoete aardappel,
tomaat, maïs, guacamole met rijst

zongedroogde tomaatjes, kerstomaatjes,
pruimtomaten + hazelnotencrumble

COCO+CURRY € 12,90

Kinderpasta / kleine portie € 6

van walnoten en champignons met crackers
met grantaatappelpitjes in sinaasappelsap, vegan ricotta van cashewnoten,
basiliscum en balsamico

GLUTENVRIJ

SALADE

MET BROOD VAN DE BROODBROEDERS

TACOS SALADE € 10,50

tomaat, rode ui, paprika, guacamole,
rode bonen, taco chips, sla

Wintersalade € 11,50

kool, biet, wortel, appel, spinazie, sla,
gedroogde veenbesjes & amandelen

MEXICAANSE TEMPEH BOWL € 11,50

sla, rode bonen, tomaat, zoete aardappel, maïs,
peterselie, avocado, Mexicaanse tempeh, limoen

VEGGIEBURGER

IN BROODJE VAN DE BROODBROEDERS
MET SLAATJE

HUIS BEREID

MS. STEAK ARCHIDUC

rode bonenburger met zonnebloempitjes
met vegan champignonroomsaus

GOIN’NUTZ

burger van cashew-, hazel- en walnoten met
zonnebloempitjes
We werken met verse groenten en fruit om u
de beste kwaliteit te garanderen. De gerechten
maken we met zorg, liefde en op het ogenblik zelf.
Bedankt voor uw geduld en begrip.

€ 10,90

Dessert
TIRAMISU € 5
met bosvruchten

GEZOCHT: Tarzan of Jane
Ben je student of wil je als flexijobber ons in de jungle
een handje toesteken? Laat het ons meteen weten of
stuur een mail naar jobs@funkyjungle.be

CHOCOMOUSSE € 4,50

luchtige mousse van aquafaba

FUNKY VEGAN DESSERT € 5,50

De zoete zonde van het huis of van Naduah


BAARBEEKHOEVE
Elke woensdag van 17u tot 22u kan je je biopakket,
recht van het veld, afhalen bij ons.
Inschrijven kan via pakketten@baarbeekhoeve.be.

BROODBROEDERS
Verser dan vers kan haast niet. In Funky Jungle zetten
we het overheerlijke ambachtelijke brood van
Johan & Steven met plezier mee op de kaart.
Neem zeker ook een kijkje op www.broodbroeders.be.

EVA VZW / EASY VEGAN
Op 1 november 2016 ging Easy Vegan van start en onze
keuken volgde mee. Tijdens deze campagne van EVA
vzw schakelden we over naar een 100% plantaardige
menukaart. Meer informatie over EVA vzw vind je op
www.evavzw.be.

KABAS
Mechelen heeft sinds maart 2017 een verpakkingsvrije
winkel. Dit bijzonder project van Anneleen en Sofie kan je
volgen op hun facebookpagina:
www.facebook.com/dekabasmechelen.

NADUAH
Naduah maakt overheerlijk plantaardig ijs en gebak
met veel passie en enthousiasme. En dat proef je!
We maken graag plaats op ons (suggestie)bord
voor haar lekkere dessertjes.
Op vrijdag en zaterdag kan je ook ijs of gebak afhalen
in Funky Jungle. Bestellen kan via onze website.
Vragen over de gerechten, ingrediënten of bepaalde
allergenen? We staan je graag en meteen te woord.
Blijf vragen stellen, suggesties geven, ... tijdens uw
bezoek in Funky Jungle of via info@funkyjungle.be.

Cocktails
MOJITO € 7
FROZEN MUD € 7
Havana Club Añejo 3 Años, munt, rietsuiker, limoen
Baileys, kahlua, vodka, room, slagroom
VIRGIN MOJITO € 4,50
MACAO € 7
bruisend water, munt, rietsuiker, limoen
Baileys, Amaretto, vanille-ijs, chocolade
BLUE BERRY MOJITO € 7,50
BLACK or WHITE RUSSIAN € 7
Havana Club Añejo 3 Años, bosbesjes, limoen, munt
Vodka, kahlua (melk)
MOJITO ROYAL € 8
GIN FIZZ € 7
Havana Club Añejo 3 Años, cava, munt, rietsuiker, limoen
Bombay dry gin, limoen, soda, rietsuiker
CUBA LIBRE € 7
MARGARITA € 7
Bacardi bianco, cola, limoen
Cointreau, tequila, citroensap
CAIPIRINHA / CAIPIROSKA € 7
BLACK KISS € 7
Cachaça / vodka, rietsuiker, limoen
Cointreau, blackberry vodka, citroensap
STRAWBERRY DAIQUIRI € 7
PINA COLADA € 7
Rum, aardbeien, limoen
Rum, malibu, verse ananas, kokosmelk
RASPBERRY DAIQUIRI € 7
STRAWBERRY COLADA € 7,50
Rum, frambozen, limoen
Rum, malibu, verse aardbeien, kokos, ananas
BANANA DAIQUIRI € 7
BODY HEAT € 7
Rum, verse bananen, bananenlikeur, limoen
Malibu, bananenlikeur, ananas, sinaas, limoen, grenadine

Aperitieven & long drinks
PROSECCO € 6,50/glas of € 25/fles
SOMERSBY (appelcider) € 4
MARTINI BIANCO / ROSSA / ROSATO € 4
MARTINI BIANCO / ROSATO ROYALE € 5,50
APEROL SPRITZ € 5,50
CAMPARI ORANGE € 6

GIN BOMBAY DRY + Schweppes tonic € 7
GIN HENDRICK’S + Fever-tree tonic € 10
GIN TANQUERAY + Fever-tree tonic € 10
VODKA + Cola € 7 / VODKA + Red Bull € 8
WHISKY (J&B) + Coca-Cola € 7

Frisdranken

Bieren

GEROLSTEINER (plat of bruisend water) € 2,20
1/2 l GEROLSTEINER (plat of bruisend) € 4
SCHWEPPES TONIC € 2,40
COCA-COLA (classic of zero) € 2,40
SINAASAPPELSAP (bio - Oxfam) € 2,50
WORLDSHAKE (bio - Oxfam) € 2,50
ALMDUDDLER € 2,50

CARLSBERG € 2,50
MANEBLUSSER € 3
GOUDEN CAROLUS CLASSIC € 3,50
GOUDEN CAROLUS TRIPEL € 3,50
VEDETT € 3
DUVEL € 3,80

LEMONAID+ € 3,50
passievrucht-, bloedappelsien- of limoenlimonade
CHARITEA € 3,50
zwarte, rooibos of mate thee

Vegan & BIO

BIO &
Fairtrade

Warme dranken
KOFFIE € 2,40
KOFFIE VERKEERD € 3
CAPPUCINO € 3
GLÜHWEIN € 4
FOXY LADY € 7
Baileys, kahlua, koffie, gestoomde sojamelk
CUBAN REMEDY € 7
Rum, muntthee
IRISH COFFEE € 7
ITALIAN COFFEE € 7
FRENCH COFFEE € 7
CUBAN COFFEE € 7
THEE Oxfam fairtrade € 2,40
Earl grey, bosvruchten, groene thee of rooibos
VERSE MAROKKAANSE MUNTTHEE € 3,50

Wijnen

Huiswijn € 3,90/glas of € 17/fles
LOBETIA, WIT (Spanje)

Een fruitgedreven wijn in neus en mond, met overwegend
exotische vruchten, hint abrikoos, en citrus.
100% Chardonnay, fris en aangenaam.

LOBETIA, ROOD (Spanje)

Deze Tempranillo met lekker zachte en sappige toetsen van
rijpe rode vruchten ontplooit zich als een elegant fruitboeket.
Prijs/kwaliteit een topper.

LOBETIA, ROSÉ (Spanje)

Bouquet van rijpe, rode kersen. Fris en ruimt in de mond.
Zeer aangename wijn.

PROSECCO SPAGO € 6,50/glas of € 25/fles
Frisse, fruitige neus met lichte pareling.

Wijn per fles € 22
PURATO, CATARRATTO - PINOT GRIGIO, WIT (Sicilië)

Aroma’s van rijp wit fruit (peer, meloen) met ook
florale aroma’s en amandeltoetsen. Mooie harmonie door
een volle aanzet met voldoende frisheid tot in de finale.

PURATO NERO D’AVOLA, ROOD (Sicilië)

Gulle aroma’s van rijpe rode vruchten (kersen, bosbessen ),
pruimen en vijgen, ook wat zuiderse kruidentoetsen.

MEXICAN MADNESS € 7
Tequila, baileys, malibu, verse bananen,
verse ananas
FUNKY JUNGLE DIVINE € 7
Vodka, cointreau, citroen, frambozen en bosbessen
COSMOPOLITAN € 7
Vodka, cointreau, framboise, citroen
TEQUILA SUNRISE € 7
Tequila, sinaas, grenadine
SCREWDRIVER € 7
Vodka, sinaas, grenadine
BLUE DAY € 7
Vodka, blue curaçao, ananas, citroen
GREEN DAY € 7
Vodka, pisang, citroen, sinaas
LONG ISLAND ICE TEA € 9
Tequila, rum, vodka, cointreau, citroen, cola

Degustieven

TEQUILA € 3
AMARETTO € 4,50
COGNAC € 4,50
COINTREAU € 4,50
BAILEY’S € 4,50
HUISBEREIDE LIMONCELLO € 4
Heerlijk verfrissend. Gemaakt van bio citroenen.

Smoothies
met sojayoghurt & -melk
BOSBESSEN
AARDBEI
BANAAN
BANAAN-AARDBEI
€5

Fruitshakes
& verse sappen
PASSION COLADA
verse ananas, kokosmelk, frambozen
FUNKY MAMA
passievrucht, banaan, appelsien, citroen
BANANEN
AARDBEIEN
BANAAN-AARDBEIEN
€5

Milkshakes
met soja-ijs & -melk

VANILLE
BANANEN
AARDBEIEN
BOSBESSEN
CHOCOLADE
BANAAN-CHOCOLADE
€5

