BAMBOO LUNCH
Te bestellen van 12:00 tot 15:30 uur
JAPANESE SANDO (CHICKEN OF PORKBELLY)
8.5
Rijkelijk belegde Japanse sandwich met kruidige kip of buikspek en
een frisse koolsalade
Baconize it! (+€2,-)
Bevat: gluten, lactose
OKONOMIYAKI
9.5
Hartige Japanse pannekoek met dashi, kool, bosui, wortel,
Kewpie mayo en smaakvolle Okonomiyaki saus Baconize it! (+€2,-)
Bevat: gluten

JUNGLE BITES
Te bestellen vanaf 12:00 uur

BAMBOO DISHES
Te bestellen vanaf 17:00 uur

VEGAN DEPARTMENT
Te bestellen vanaf 17:00 uur

DIM SUM (VEGAN)
9
Proeverij van gyoza en dim sum (gefrituurde en gestoomde kleine
hapjes)
Gemixt of vegan te bestellen en leuk om te delen
Bevat: gluten

SALMON TATAKI
8.5
Kort geroosterde zalm met huisgemaakte sesamdressing en een
frisse salade

VEGAN BARA’S
8.5
Heerlijk kruidige Surinaamse Bara’s gevuld met vegan massala
jackfruit
Bevat: gluten

COLORFUL KRUPUK (VEGAN)
Gekleurde cassave kroepoek met sesamdip

5.5

BAO BUN CHICKEN
7.5
Korean fried chicken op een gestoomd broodje met kimchi en spicy
mayo
Bevat: gluten

RENDANG MINI KROKETTEN (3 ST)
5.5
Met curry mayo. Moeite met delen? Je kunt een extra kroketje
bestellen!
Bevat: gluten

BAO BUN SHRIMP
7.5
Korean fried shrimp op een gestoomd broodje met kimchi en spicy
mayo
Bevat: gluten

VEGAN MASSALA MINI KROKETTEN (3 ST)
5.5
Met vegan curry mayo. Moeite met delen? Vraag om een extra
kroketje!
Bevat: gluten

RAMEN NOODLE SOUP
10.5
Goed gevulde noodlesoep met miso, nori, bosui, wortel, enoki, een
eitje en Chashu (gemarineerd varkensvlees)
Bevat: gluten

VEGAN LEMON SHRIMPZ* (3 ST) 		
6.5
Heerlijk krokante vegan garnalen met een aioli. Moeite met delen?
Vraag om een extra shrimp!
Bevat: gluten

PEANUTSOUP 			
Heerlijke pindasoep met een mals spiesje van kippendijen

CALAMARIS
Met een lekkere dip
Bevat: gluten

7.5

SWEET POTATO FRIES (VEGAN)
Heerlijk knapperige frieten van zoete aardappel.
Je kunt kiezen voor gewone of vegan mayonaise

6.5

7

POKÉ BOWL
9
Goed gevulde pokébowl met gerookte zalm, wasabi mayonaise en
heerlijk verse toppings
VEGA(N) LUNCH
VEGAN BAO BUN
7.5
Crispy bloemkool op een gestoomd broodje met Kimchi en vegan
mayo
Bevat: gluten
VEGAN PEANUTSOUP
Heerlijke vegan pindasoep met een spiesje van tempeh

CHICKEN BAO BUN
7.5
Korean fried chicken op een gestoomd broodje met kimchi en spicy
mayo
Bevat: gluten
ROTI BOWL
Kouseband, kip massala een eitje en roti plaat
Bevat: gluten

9.5

CHICKEN BARA’S
Heerlijk kruidige Surinaamse Bara’s gevuld met kip massala
Bevat: gluten

8.5

PEANUTSOUP 			
Heerlijke pindasoep met een mals spiesje van kippendijen

7

BAMBOO BEEF STEAK
Malse biefstuk geserveerd met bosui, rijst en chimichurri

10.5

STICKY IBERICO RIBFINGERS
9.5
Langzaam gegaarde ribfingers (heerlijke ribs zonder bot) met een
frisse salade, aangemaakt met hoisin dressing
Bevat: gluten

7

SWEET LUNCH STUFF
APPLE GYOZA
8
Gefrituurde gyoza gevuld met appel, heerlijke huisgemaakte saus en
geserveerd met Pandan-ijs.
Bevat: gluten, lactose

TROPICAL SCOOP
Een bolletje ijs in een smaak naar keuze:
mango (vegan), framboos (vegan), pandan, vanille of cocos

SHRIMP BAO BUN
7.5
Korean fried shrimp op een gestoomd broodje met kimchi en spicy
mayo
Bevat: gluten

TERIYAKI BEEF SPIESJES
10
Twee heerlijk gekruide ossenhaasspiesjes van de grill afgelakt met
huisgemaakte Teriyaki-saus

VEGAN POKÉ BOWL*
9
Goed gevulde vegan pokébowl met Vegan Tonijn, wasabi mayonaise
en heerlijk verse toppings

CHURROS
Met kaneelsuiker en choco-dip.
Bevat: gluten, noten

POKÉ BOWL
9
Goed gevulde pokébowl met gerookte zalm, wasabi mayonaise en
heerlijk verse toppings.

7.5

VEGAN SASHIMI*
Van vegan tonijn met huisgemaakte sesamdressing

VEGAN POKÉ BOWL
9
Goed gevulde vegan pokébowl met Vegan Tonijn, wasabi mayonaise
en heerlijk verse toppings
VEGAN BAO BUN
7.5
Crispy bloemkool op een gestoomd broodje met Kimchi en vegan
mayo
Bevat: gluten
VEGAN PEANUTSOUP
Heerlijke vegan pindasoep met een spiesje van tempeh

7

TEMPEH SATÉ SPIESJES
8
Gemarineerde tempeh spiesjes met huisgemaakte pindasambal
Bevat: gluten
ASIAN GREEN BEANS
Gewokte sperziebonen op Aziatische wijze

7.5

SWEET STUFF
Te bestellen vanaf 17:00 uur
PORNSTAR CRÈME BRÛLÉE
8
Romig én fruitig: onze homemade crème brûlée met passievrucht
Bevat: lactose
PANDAN BABA
8
Huisgemaakte Pandancake, gedrenkt in Bandoeng ’22 Pandan likeur
met rozijntjes en cocos-ijs
Bevat: gluten, lactose

MISO BUIKSPEK
8.5
Langzaam gegaard buikspek met miso-boter en frisse komkommer
Bevat: gluten

CHOCOLATE LAVA CAKE
8
Gevuld met gesmolten chocolade en geserveerd met een chili-tuille
en mangoijs
Bevat: gluten, lactose

RAMEN NOODLE SOUP
10.5
Goed gevulde noodlesoep met miso, nori, bosui, wortel, een eitje en
Chashu (gemarineerd varkensvlees)
Bevat: gluten

VEGAN CHOCOLATE CARAMEL CARRÉ
8
Choco-lovers opgelet! Deze vegan Chocolate Caramel Carré is niet
alleen vegan maar ook glutenvrij en vrij van geraffineerde suikers.
Bevat: noten

ASIAN GREEN BEANS
Gewokte sperziebonen op Aziatische wijze

APPLE GYOZA
8
Gefrituurde gyoza gevuld met appel, heerlijke huisgemaakte saus en
geserveerd met Pandan-ijs
Bevat: gluten, lactose

4

7.5

CHURROS
Met kaneelsuiker en choco-dip
Bevat: gluten

VEGAN CHOCOLATE CARAMEL CARRÉ
8
Choco-lovers opgelet! Deze vegan Chocolate Caramel Carré is niet
alleen vegan maar ook glutenvrij en vrij van geraffineerde suikers.
Bevat: noten

TROPICAL SCOOP
Een bolletje ijs in een smaak naar keuze:
mango (vegan), framboos (vegan), pandan, vanille of cocos
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8.5

THEBAMBOOROOMHOORN

7.5
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