
100% PLANTAARDIGe keuken
woensdag - zaterdag van 12u tot 14u

woensdag - zaterdag van 17u tot 21u

DESSERTS
TIRAMISU

Speculaasbodem met romige cashewcrème

€ 5
CHOCOMOUSSE

gemaakt van kikkererwtenkookvocht en pure chocolade

€ 4,70
FUNKY VEGAN DESSERT
De zoete zonde van de dag

€ 5,50Brood + € 1
Gebakken 

aardappelblokjes 
+ € 2,50

extra?

FUNKY JUNGLE

MENU

FRUITSHAKES
GREEN SMOOTHIE € 6

spinazie, komkommer, gember, 
limoen, ananassap 

PASSION COLADA € 6
verse ananas, kokosmelk, frambozen

FUNKY MAMA € 6
passievrucht, banaan, appelsien, 

citroen 

MILKSHAKES
MET SOJA-IJS & -MELK

Vanille
Banaan

Framboos
Bosvruchten
Chocolade

€ 6

Vegan 
& BIOWARME DRANKEN

Koffie € 2,50

Thee (Oxfam) € 2,50 
Earl grey, groene, bosvruchten- of 
rooibos thee

Verse muntthee € 3,80

FRISDRANKEN
Plat of bruisend water € 2,30

1/2l plat of bruisend water € 4,20

Fever tree tonic € 2,60

Coca-Cola (classic / zero) € 2,60

Sinaasappelsap (Oxfam) € 2,60

Worldshake (Oxfam) € 2,60

Vers sinaasappelsap € 3,90

Almduddler € 2,60

Kombucha, huisbereid € 3,70

Iced Matcha Green Tea Latte € 4,50

ALCOHOL
Carlsberg  € 2,70

Carlsberg zero € 2,70

Maneblusser € 3,30

Gouden Carolus classic € 3,80

Gouden Carolus tripel € 3,80

Vedett € 3,30

Duvel € 3,90

Piraat € 3,90

Gulden Draak € 3,90

Baptiste witbier € 3,90

Huiswijn glas € 4,50
Lobetia wit, rood of rosé 

Sangria € 4,90
met vers fruit

CAVA € 6,50/GLAS of € 25/FLES
Gran Baron bio

GIN HENDRICK’S € 10
+ Fever Tree tonic

APEROL SPRITZ €6,90 GIN TANQUERAY € 10
+ Fever Tree tonic

GIN BOMBAY DRY € 8,50
+ Fever Tree tonic

APERITIEVEN & LONG DRINKS

Cocktails
MOJITO € 8,50

rum, munt, rietsuiker, limoen

VIRGIN MOJITO € 6
bruisend water, munt, rietsuiker, 

limoen

MANGO UNCHAINED € 8,90
rum, verse mango, limoen, munt

MOJITO ROYAL € 8,90
rum, cava, munt, rietsuiker, 

limoen

MIAMI VICE € 8,90
rum, malibu, kokosmelk, aardbei, 

ananas

MOSCOW MULE € 8,90
vodka, ginger ale, limoen

CUBA LIBRE € 8,50
Bacardi bianco, cola, limoen

CAIPIRINHA € 8,50
cachaça, rietsuiker, limoen

CAIPIROSKA € 8,50
vodka, rietsuiker, limoen

RASPBERRY DAIQUIRI € 8,50
rum, frambozen, limoen

BANANA DAIQUIRI € 8,50
rum, verse bananen, limoen

MACAO € 8,90
Vegan Baileys, Amaretto, sojaijs

BLACK KISS € 8,50
Cointreau, zwarte vodka, citroensap

GIN FIZZ € 8,50
Bombay dry gin, limoen, soda, 

rietsuiker

MARGARITA € 8,50
Cointreau, tequila, citroensap

GINGER MARGARITA € 8,90
Cointreau, tequila, ginger beer, 

citroensap

 PINA COLADA € 8,50
rum, malibu, verse ananas, 

kokosmelk

FUNKY JUNGLE DIVINE € 8,50
vodka, cointreau, citroen, 

bosvruchten

COSMOPOLITAN € 8,50
vodka, cointreau, citroen,

frambozensiroop,

TEQUILA SUNRISE  € 8,50
tequila, sinaas, grenadine

LONG ISLAND ICE TEA € 9,50
tequila, rum, vodka, Cointreau, 

citroen, cola

Gebrouwen met passie, seizoensgebonden fruit, 
verse kruiden en thees in combinatie met specerijen

SWEET PEACHES € 5,50
appelsien, perzik, korianderzaad, 
bessen, citroen en dragon

TOO MANY FACES € 5,50
limoen, rozemarijn, citroengras, 
tijm en granny smith

Mock Tales
Nieuw

RAW QUICHE € 6,90
met notenbodem en vulling van champignon,
spinazie, venkel en cashewcrème + slaatje

LOOKBROODJES € 5,90
met verse look (5st)

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

SOEP VAN DE DAG € 3,50
+ slaatje € 5,50

Voorgerecht
Nieuw

SOMERSBY €3,50 DESPERADOS € 3,50 SANGRIA € 4,50
met vers fruit

Summer Time...specials

HUISBEREID

VEGAN BURGER 
 IN GEROOSTERD BROODJE

MET SLAATJE

CAPTAIN VEGO
burger van kikkererwten, 

nori (zeewier) met tartaarsaus

€ 13,90

FUNKY DELUXE BURGER 
rode bonenburger met gesmolten 

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

€ 13,90

MS.STEAK BÉARNAISE 
rode bonenburger met 
vegan béarnaisesaus

€ 13,90

BURRITO
bonen, tomaten- en maïssalsa, 

gemarineerd jackfruit, 
guacamole, vegan strooikaas, 

rijst en tacos chips

€ 13,90

TROPIC, C’EST CHIC,
gebakken oesterzwam, ananas, 

mango, sesam, courgetti, 
geroosterde bloemkool en 

kerriesausje

€13,90

VEGAN POKÉ BOWL 
watermeloen ‘tonijn’, tempeh, 
edamame, zeewier, avocado, 

spinazie, zoetzure komkommer, 
rijst

€ 13,90

SALADE

VeGuru
is in da jungle 

Kijk zeker op ons suggestiebord, 
want VeGuru heeft naast 

zijn scherp geslepen mes ook zijn 
overheerlijk comfort food mee!

Meer weten over deze enthousiaste kok 
en zijn onuitputtelijke kennis over 

de vegan cuisine? 
Je vindt het op veguru.be

PASTA / 
EENPANSGERECHT

VAN DE DAG € 14,90
Ontdek onze suggesties op het bord.  

GLUTENVRIJ? 
Wenst u glutenvrije pasta (maïs-rijst), 

reken 10 minuutjes extra en we koken het 
voor u gaar.

KINDERPASTA / KLEINE PORTIE 
€ 6,90

Vind ons op      

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 

aan Funky Jungle of via info@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.

REGISTREER U EN UW TAFELGENOTEN 
SNEL EN GEMAKKELIJK VIA DEZE QR-CODE. 


