
100% PLANTAARDIGe keuken

MenuFUNKY JUNGLE

DESSERT
TIRAMISU € 5

CHOCOMOUSSE  € 4,70
FUNKY VEGAN DESSERT € 5,50

De zoete zonde van de dag

 
TOFU WOK €  12,90

Roergebakken groenten, tofu, cashew, 
sesam, look, gember, tamari met rijst

POMPOENRISOTTO € 12,90
pompoen, wortel, pastinaak, 

rozemarijn

CHILI SIN CARNE € 12,90
kidneybonen, paprika, tomaat, 

zoete aardappel, maïs, guacamole 
met rijst

PASTA
VAN MAÏS & RIJST

SPINAZIE+ VEGAN RICOTTA 
€ 13,90

van cashewnoten met champignons 
en pijnboompitjes

PASTA PESTO € 13,90
gebakken courgette, aubergine, 

tomaat, huis bereide groene pesto en 
look

FUNKY BOLOGNESE € 13,40
champignon, walnoten, wortel, selder, 

tomaat

KINDERPASTA / KLEINE PORTIE 
€ 6,90

GLUTENVRIJ

Nieuw

Donderdag & vrijdag van 17u tot 21u
Zaterdag van 12u tot 14u en van 17u tot 21u

Vragen over de gerechten, 
ingrediënten of bepaalde allergenen? 
We staan je graag meteen  te woord. 
U kan de allergeneninfo ook opvragen 

aan de bar. Blijf vragen stellen, 
tijdens uw bezoek in Funky Jungle of 

via info@funkyjungle.be.

Op zoek naar vegan catering? 
Funky Jungle helpt u graag verder. 
Reservaties voor grotere groepen 

zijn ook mogeijk.
Vind ons op       

GEZOCHT: Tarzan of Jane 
Ben je student of wil je als flexijob-

ber ons in de jungle een handje 
toesteken? Laat het ons meteen 

weten of stuur een mail naar 
jobs@funkyjungle.be

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.

Brood + € 1
Gebakken aardappelblokjes   

+ € 2,50

extra?

BOWL
BURRITO € 12,90

bonen, tomaten- en maïssalsa, jackfruit,
guacamole, vegan strooikaas, rijst en 

tacos chips

FALAFEL €13,90
quinoa, geroosterde bloemkool, wortel,  
rodebietenehummus, zonnebloem- en 

pompoenpitten, tahindressing

Vegan burger 
 IN GEROOSTERD BROODJE

MET SLAATJE

GOIN’NUTZ € 12,90
burger van wortel, cashew, hazelnoot en 

walnoot en zonnebloempitten met 
kerriesausje

FUNKY DELUXE BURGER € 12,90
rode bonenburger met met gesmolten 

vegan kaas, tomaat, ajuin, sla, augurk en 
overheerlijk BBQ-sausje

MS.STEAK ARCHIDUC € 12,90 
rode bonenburger met 

zonnebloempitjes met vegan 
champignonroomsaus

HUISBEREID

Mock Tales
Gebrouwen met passie, seizoens-

gebonden fruit, verse kruiden en thees 
in combinatie met specerijen

SUNNY MANDORA € 5,50
mandora, jeneverbes, chili, jonagold, 

oregano en verse thee van 
bloedappelsien

TOO MANY FACES € 5,50
limoen, gember, citroengras, tijm en 

granny smith

HAPJES
PÂTÉ € 5,90

van walnoten en champignon, 
veenbesjes met crackers

BRUSCHETTA € 6,50
met groene pesto en tomaat (5 st)

VEGAN FRITTATA € 6,50
met groentjes van de dag

LOOKBROODJES € 5,90

SOEP VAN DE DAG
€ 3

 + slaatje € 5

 SALADE 

TROPIC, C’EST CHIC € 12,50
oesterzwam, ananas, mango, sesam, 

tabouleh, kerrievinaigrette

GRIEKSE SALADE € 12,50
sla, courgettenoedels, tomaat, 

geroosterde aubergine, gemarineerde 
jackfruit, kikkererwten, vegan tzatziki

GREEN POWER € 12,50
spinazie, quinoa, bonen, broccoli, 
komkommer, zoete aardappel, 

rode bietenhummus, tempeh tamari, 
kikkererwten

Nieuw

Nieuw



SMOOTHIES
MET SOJAYOGHURT & -MELK

Bosbessen / Aardbei / Banaan /
Banaan-aardbei

€ 6

GREEN SMOOTHIE € 6
spinazie, komkommer, gember, limoen, 

ananassap

FRUITSHAKES
& VERSE SAPPEN

PASSION COLADA € 6
verse ananas, kokosmelk, frambozen

FUNKY MAMA € 6
passievrucht, banaan, appelsien, 

citroen

HANGOVER KILLER € 6
ananas, kokosmelk, chili, gember, 

koriander

MILKSHAKES
MET SOJA-IJS & -MELK

Vanille / Bananen /Aardbeien / 
Bosbessen /Chocolade

€ 6

FRISDRANKEN
Plat of bruisend water € 2,20

1/2l plat of bruisend water € 4
Fever Tree Tonic € 2,50

Coca-Cola (classic of zero) € 2,50
Sinaasappelsap (Oxfam) € 2,50

Worldshake (Oxfam) € 2,50
Almduddler € 2,50

Iced latte Matcha green tea € 6

LEMONAID+ € 3,50
passievrucht, bloedappelsien, of limoen

ICED TEA - HONEST € 3,50
framboos - basilicum

WARME DRANKEN
Koffie € 2,40

Cappucino € 3

Thee Oxfam € 2,40
Earl grey, bosvruchten, rooibos of 

groene thee  

Verse Marokkaanse thee € 3,80

Foxy Lady € 7,50
Vegan Baileys, kahlua, koffie

Cuban Remedy € 7,50 
Rum, muntthee

Irish / Italian Coffee € 7,50

BIEREN
Carlsberg / Carlsberg zero € 2,70

Maneblusser € 3
Gouden Carolus Classic € 3,50
Gouden Carolus Tripel € 3,50

Vedett € 3
Duvel € 3,90

BIO & 
Fairtrade

Cocktails
MOJITO € 7,50

Rum, munt, rietsuiker, limoen

VIRGIN MOJITO € 6
bruisend water, munt, rietsuiker, limoen

MANGO UNCHAINED € 8,50
Rum, verse mango, limoen, munt

MOJITO ROYAL € 8,50
Rum, cava, munt, rietsuiker, limoen

MIAMI VICE € 8,50
Rum, malibu, kokosmelk, aardbei, ananas

MOSCOW MULE € 8
Vodka, Schweppes ginger ale, limoen

CUBA LIBRE € 7,50
Bacardi bianco, cola, limoen

CAIPIRINHA / CAIPIROSKA € 7,50
Cachaça / vodka, rietsuiker, limoen

STRAWBERRY DAIQUIRI € 7,50
Rum, aardbeien, limoen

RASPBERRY DAIQUIRI € 7,50
Rum, frambozen, limoen

BANANA DAIQUIRI € 7,50
Rum, verse bananen, bananenlikeur, limoen

MACAO € 8
Vegan Baileys, Amaretto, sojaijs, chocolade

GIN FIZZ € 8
Bombay dry gin, limoen, soda, rietsuiker

MARGARITA € 8
Cointreau, tequila, citroensap

GINGER MARGARITA € 8
Cointreau, tequila, ginger beer, citroensap

 BLACK KISS € 8
Cointreau, zwarte vodka, citroensap

PINA COLADA € 8
Rum, malibu, verse ananas, kokosmelk

FUNKY JUNGLE DIVINE € 8
Vodka, cointreau, citroen, bosvruchten

COSMOPOLITAN € 8
Vodka, cointreau, framboise, citroen

TEQUILA SUNRISE  € 8
Tequila, sinaas, grenadine

LONG ISLAND ICE TEA € 9,50
Tequila, rum, vodka, cointreau, citroen, cola

APERITIEVEN & LONG DRINKS
Cava Gran Baron bio

€ 6,50/glas of € 25/fles
Somersby (appelcider) € 4

Aperol Spritz € 6,50

Gin Bombay Dry + Fever Tree tonic € 8
Gin Hendrick’s + Fever Tree tonic € 10
Gin Tanqueray + Fever Tree tonic € 10

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.

CAVA € 6,50/GLAS OF  € 25/FLES

GRAN BARON BIO CAVA
Aroma’s van citrus, meloen, appel.

Vegan & BIO

Mock Tales 
SUNNY MANDORA € 5,50

mandora, jeneverbes, chili, jonagold, 
oregano en verse thee van 

bloedappelsien

TOO MANY FACES € 5,50
limoen, gember, citroengras, tijm en 

granny smith

Nieuw


