
AFHAAL / BEZORGEN

GA  MET  ONS  MEE  OP  EEN  CULINAIR  AVONTUUR



LUNCH

Brabantple in  31 ,  4817  LR  Breda  |  06 - 17641125  |  contact@kamaykamayan .nl

MANGO-PAPAYA  SALADE  |  €7
Frisse salade met pinda's tempeh en homemade

dressing 

EMPANADA |  €4
Keuze uit - Vegan

                  - Tonijn (+1)

- Beef Picadillo (+1)

BAPAO  |  €4
Keuze uit - Vegan

      - Adobo Kip (+1)

  

ACOCADO  SMOOTHIE  BOWL  |  €6 ,5
Avocado, kokosmelk, geraspte kokos, gerosteerede

pompoenpitten, banaan en granola

SWEET  MEAT  BURGER  |  €12

D INER

LAM  KALDERETA  |  €13

KARE-KARE  |  €13

THE  CURE  |  €9

Zoete knoflookburger met tomaten, rode ui,

rucola, augurken en mayonaise 

Gereserveerd met maiskolf

Pittige lamsstoofpot met aardappelen, wortels,

paprika en doperwten

Vegan optie mogelijk (€10)

Pindastoofpot van rundvlees, aubergine,

courgette, sperziebonen en paksoy.

Geserveerd met garnalenpasta en pinda's

Vegan optie mogelijk (€10)

Rijstsoep gemaakt van kippendijfilet,

lente-ui, gember, citroengras, knoflook, ei

en gebakken uitjes

Vegan optie mogelijk (€7)

TORTANG  TALONG  |  €7 CHICKEN  ADOBO  |  €10
Zoetzure gestoofde kippendijfilet met

broccoli en sugar snaps

Vegan optie mogelijk (€9)

STREET  FOOD  PLATTER  |  €10/12
- Tocino kip

- BBQ kip 

- Bistek Biefstuk (+1)

- Mix (+2,5)

Gerookte aubergine omelet met paprika, ui en brood

LUMPIANG  SARIWA |  €7
Crepe loempia met groenten, garnalen, pinda's en

Filipijnse saus

Vegetarische optie mogelijk

TOCINO  BOWL |  €8
Rijst, sojabonen, tomaten, mais, wortels,

zeewiersalade, komkommers, gekarameliseerde kip

en gebakken uitjes

Vegan optie mogelijk (€7)

PITTIGE  POMPOENSOEP |  €6
Pompoen, wortels, gember, citroengras, gamba's,

kokosroom, chilli, met gerosteerde pompoenpitten

en koriander als topping 

Vegan optie mogelijk (€4.5)

Dinergerechten (m.uv. The Cure) worden

geserveerd met een bijgerecht naar keuze:

- Friet

- Zoete aardappelfriet

- Witte rijst

- Knoflookrijst

- Nasi

FILIPINO-STYLE  FRIED  CHICKEN  |  €7 .5
Gefrituurde kipdrumsticks, geserveerd met all

purpose Filipijnse saus en maiskolf



BOODLE  F I GHT
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- Pittige pompoensoep

- Tocino spiesen

- Fried chicken met Filipijnse saus

- Bistek (gespiest biefstuk)

Filipino fried chicken

- Kerriedriehoekjes met chilisaus

- Mais

- Rijst

VLEES  |  €35

- Pittige pompoensoep

- Escabeche (hele dorade)

- Gewokte garnalen in knoflook

- Visballen

- Kerriedriehoekjes met chilisaus

- Mais

- Rijst

Filipijnse rijsttafel voor twee personen

VIS  |  €38

VEGETARISCH  |  €30

- Pittige pompoensoep

- Tofu escabeche 

- Aubergine adobo met broccoli en sugar snaps

- Mango-papaya salade met tempeh

- Empananda met chilisaus

- Mais

- Rijst



F I NGERFOOD
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DYNAMITE  |  €2
Groene peper gevuld met gekruid rundergehakt,

kaas en omwikkeld in een loempiavel 

NACHOS  |  €5
Tortilla chips, met mango guacamole, 

tomatensalsa, kaassaus en jalapeno pepers

FILIPPIJNSE  LOEMPIA  |  €4
2 gefrituurde loempia's met kipgehakt, ui,

knoflook, wortel, snijbonen, koriander en

taugé

VISBALLEN  |  €4
Gefrituurde huisgemaakte visballen met 

Manong saus

GARNALENKROKETJES  |  €4

DESSERT

VEGETARISCHE  MINI  LOEMPIA 'S  |  €3 ,50

KERRIE  DRIEHOEKJES  |  €3 ,50
4 stuks

5 stuks

4 stuks

CHEESECAKE  |  €4 ,75

CASSAVECAKE  |  €3 ,50

TURON  |  €5
MAJA  BLANCA  |  €3 ,00

EGG  PIE  |  €3 .5
Zoete ei-taart

Gekarameliseerde bananen loempia met

pandan ijs en noten

Filipijnse cake gemaakt van cassave en

kokos 

Vegan

IJS  |  €1 ,50
Keuze uit Ube, Pandan, Mais, kokos,

mango, ananas, lychee, calamansi en

avocado. 

Vegan optie mogelijk

Kokospudding, keuze uit: Mais of Ube

Vegan

Keuze uit: Mango of Aardbei

Vegan

HALO  -  HALO  |  €7 ,5
Geschaafd ijs met evaporated kokosmelk,

witte en rode bonen, zoete banaan,

jackfruit, kokos strips jelly en ube ijs

Vegan optie mogelijk

GRAND  DESSERT  |  €7 ,5  P .P .
Selectie van veschillende desserts



KOUDE  DRANKEN WARME  DRANKEN

FRISDRANK  |  €2 ,00

FUZE  TEA  |  €2 ,50
Green / green mango / black peach /

black sparkling lemon

KOFFIE  |  €2 ,00

THEE  |  €2 ,00
Diverse smaken.

VERSE  GEMBERTHEE  |  €2 ,50

VERSE  JUS  D 'ORANGE  |  €3 ,00

VERSE  MUNTTHEE  |  €2 ,50

CHOCOMEL  |  €2 ,50

FRISTI  |  €2 ,50

VERSE  APPELSAP  |  €2 ,50

WARME  CHOCOMELK  |  €2 ,00
Slagroom | €0,50 

CAPPUCCINO  |  €2 ,00

LATTE  MACCHIATO  |  €2 ,00

AVOCADO  SMOOTHIE  |  €5 ,00

BUKO  PANDAN  |  €4 ,50

Alleen in het seizoen

SPEC IA L S

GOLDEN  MILK  LATTE  |  €2 .50

VANILLE  MATCHA  LATTE  |  €2 ,50

Coca-cola regular / zero 

Fanta orange / cassis 

Sprite

Chaudfontaine blauw / rood 

Fernandes rood / groen / blauw

Smoothie van kokosmelk, pandansiroop,

pandan jelly en tapiocaparels

VERSE  KOKOSNOOT  |  €4 ,50
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M I LKSHAKES

SMAKEN  |  €5
- Ube

- Pandan

- Aardbei

- Kokos

- Banaan

- Vanille

- Mango

- Avocado

- Pistach



100% HALAL

FOOD HEROES

FOOD IS FOR

EATING

Al ons vlees wordt ingekocht bij een halalslager.

We gebruiken geen varkensproducten dus ook

geen varkensgelatine.

Hier werken mensen met een beperking.

Zij zijn heel gastvrij en kunnen veel, maar

hebben wel uw begrip nodig als het soms

even niet gaat. 

Van 20:00 tot sluitingstijd kun je korting

krijgen op de gerechten die aan het

eind van de dag anders worden

weggegooid.


