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MENU ' S
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B I JGERECHTEN

FRIET  |  €2

GEBAKKEN  KNOFLOOKRIJST  |  €2 ,50

ZOETE-AARDAPPELFRIET  |  €2 ,50

WITTE  RIJST  |  €2

GEWOKTE  GROENTE  |  €4 .50

KINDERMENU  |  €5 ,50
Keuze uit Tocino wrap, BBQ chicken, Chicken

lollipops of Filipijnse loempia, geserveerd met

bijgerecht naar keuze

EEN  PERSOONSMENU  |  €9
Keuze uit één bijgerecht en één gerecht

COMBINATIE  GERECHT  |  €16
Keuze uit één bijgerecht en twee gerechten

FAMILIE  KEUZEMENU  |  €25
Keuze uit twee bijgerecht en drie gerechten

SWEET  MEAT  BURGER  |  €7 ,50

GERECHTEN

BEEF  KALDERETA  |  €8

KARE-KARE  |  €8

CHICKEN  BBQ  |  €7

ESCABECHE  |  €8

Filipijnse Longanisa burger op ciabatta broodje

Pittige biefstuk stoofpotje. Vegan optie mogelijk

Pinda stoofpotje met rundvlees

Vegan optie mogelijk

Gebakken tilapiafilet in zoetzure saus.

Gemarineerde kipspiesjes met

huisgemaakte Filipijnse bbq saus

Meerprijs van €2,00 in een menu

MIHOEN  |  €2 .50

GEGRILDE  MAISKOLF  |  €3 .50

2-VAKSMAALTIJD  |  €7

CHICKEN  ADOBO  |  €7
Filipijns gemarineerde kippendijfilet

BEEF  PICADILLO  |  €7 ,50
Gehakt met aardappelen, wortelen, doperwten,

rozijnen en kwarteleitjes  in Filipijnse

tomatensaus

CHICKEN  GINATAAN  |  €7 ,50
Kippendijfilet met kokosmelk, tomaten, rode ui,

pompoen en boontjes. Vegan optie mogelijk

CHOP  SUE  CURRY  |  €8
Groene curry met garnalen, champignons,

broccoli, sugar snaps, paprika en wortelen.

Vegan optie mogelijk

Keuze uit één bijgerecht en één gerecht

NASI  |  €2 .50

PITTIGE  KIP  |  €7

PITTIGE  GROENTE  |  €4 ,50
Meerprijs van €2,00 in een menu

Kippendijfilet met kokosmelk, rode pepers,

kerrie, citroengras en paprika

TOCINO  |  €8
Gekaramelliseerde kippendijfilet 

TEMPEH  |  €5



F I NGERFOOD
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DYNAMITE  |  €2 ,00
Groene peper gevuld met gekruid rundergehakt,

kaas en omwikkeld in een loempiavel 

CHICKEN  LOLLIPOPS  |  €2 ,00
Kruidig gepaneerde kipdrumsticks.  

FILIPPIJNSE  LOEMPIA  |  €1 ,75
Gefrituurde loempia met kipgehakt, ui,

wortel, lente-ui, koriander, sesamolie en

kruiden

VISBALLETJES  |  €3 ,50
Gefrituurde visballetjes

GARNALENKROKETJES  |  €3 ,50

BROODJES / WRAPS

MINI  VEGETARISCHE  LOEMPIA 'S  |  €1 ,00

AL  ONZE  AFHAALGERECHTEN  KUNNEN

OP  EEN  CIABATTA  BROODJE ,  BAPAO

BROODJE  OF  WRAP

VANAF  €4 ,50

KERRIE  DRIEHOEKJES  |  €1 ,50

KWEK-KWEK |  €3 ,50
Gefrituurde kwarteleitjes

4 stuks

5 stuks

4 stuks



CHEESECAKE  |  €4 ,75

CASSAVECAKE  |  €3 ,50

TURON  |  €1 ,50

MAJA  BLANCA  |  €3 ,00

DESSERT

LECHE  FLAN  |  €3 ,50
Pudding gemaakt van eieren, kokos en een

karamel laagje
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Filipijnse bananen loempia

Filipijnse cake gemaakt van cassave,

eieren en kokos 

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

mango, ananas, lychee, calamansi en

avocado. Vegan optie mogelijk

keuze uit: mais of ube

Vegan

Vegan

SPEKKOEK  |  €2 ,00

keuze uit: mango, aarbei en pandan



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

APPELSAP  |  €2 ,50

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

CAPPUCCINO  |  €2 ,00

LATTE  MACCHIATO  |  €2 ,00

SAGO 'T  GUALAMAN  |  €4 ,00

AVOCADO  SMOOTHIE  |  €5 ,00

PANDAN  SMOOTHIE  |  €4 ,50

CANTALOUPE  LIMONADE  |  €4 ,00
Alleen in het seizoen

F I L I P P I JNS

GOLDEN  MILK  LATTE  |  €2 .50

VANILLE  MATCHA  LATTE  |  €2 ,50

Filipijnse suikerdrank met tapiocaparels

en jelly

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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Al ons vlees wordt ingekocht bij een

halalslager. We gebruiken geen

varkensproducten dus ook geen

varkensgelatine.

100% HALAL

BRING YOUR OWNTUPPERWARE
Je krijgt €0,50 korting als je je eigen

bewaarbakjes meeneemt voor de

afhaal service.

Van 20:00 tot sluitingstijd kun je

korting krijgen op de gerechten die

aan het eind van de dag anders

worden weggegooid.

FOOD IS FOR

EATING


