LET’S START |

LET’S HAVE A GOOD DAY | 10u - 15u

10h - 12h

Kies jouw plank, jouw favoriet.
Of kies meer dan een plank.
Deel ze met heel de tafel.
En proef samen, van alles een beetje.

Kies jouw plank.
Kies een kopje lekkers.
Kleur de dag in alle eenvoud.
plank 01 | 2,50

plank 10 | 16,50

croissant

gevulde tortillawrap met falafel en tzatziki
en een slaatje on the side

plank 02 | 3,00

croissant met homemade confituur

plank 11 | 16,00

foccaccia met mozzarella, ovengroentjes en pesto

plank 03 | 9,00

en een slaatje on the side

granola met bio-yoghurt, vers fruit en coulis

plank 12 | 18,00
plank 04 | 21,00

foccaccia met kip, mozzarella, ovengroentjes en pesto

ontbijtplank: granola, vers fruit, croissant, confituur, smoothie,

en een slaatje on the side		

omeletje, kaas, ham, grookte zalm, desembrood
plank 13 | 15,50

toast avocado met hummus en granaatappel
en een slaatje on the side

LET’S SWEETEN UP
plank 05 | 11,00

				

stapeltje pancakes met vers fruit en siroop

plank 14 | 16,50

toast geitenkaas - bio van Polle - met noten en honing
ook heerlijk als ontbijt!

en een slaatje on the side
plank 15 | 19,50

plank 06 | 5,00

tomaten-salade met burrata, bietjes en avocado

brownie

en toast on the side

plank 07 | 7,00 - 5,50

plank 16 | 16,50

vanille-ijs met vers fruit of met chocoladesaus

groene couscous met feta, tzatziki en watermeloen
en slaatje on the side

plank 08 | 4,00 - 3,00

kinderijsje met vers fruit of chocoladesaus
plank 09 | 6,00

check ook onze taartjes, bij onze dagsuggesties

Ons brood, onze toast en focaccia’s
worden lokaal gekneed en gebakken.
Vers én op basis van zuurdesem!

LET’S SPICE UP LIFE | 10u - 17.30u

KOFFIE & THEE
Wij zijn een echt koffiehuis en we serveren
jullie kwaliteitskoffie, met liefde voor de
ambacht gezet. Boeiend om te drinken. En
wij laten onze liefde op elk kopje los.
Pssjjt, vraag gerust naar de wat en hoe van
jouw kopje, we delen onze kennis graag.

Mix, deel, proef en verwen jezelf
Of deel met heel de tafel.
plank 17 | 21,00					
tapasplankje : hummus, tapenade van ‘t moment, olijven, chorizo,
cashewnoten, manchego, proscuitto, mozzarella, crackers
huisgemaakte tapas, voor ieder wat
plank 18 | 17,50

foccacciatoastje met mozzarella, paprika en pesto (6 stuks)
+ slaatje | 2,00
plank 19 | 18,50

foccaccia met ham, mozzarella en olijventapenade (6 stuks)
+ slaatje | 2,00
tapas zijn ook heerlijk als lunch

Espresso

single origin, kleine shot koffie		

| 2,70

Doppio

dubbele shot espresso

| 3,00

Americano

grote koffie

| 2,60

Cortado

espresso, vleugje gestoomde melk				

| 3,00

Cappucino

espresso, gestoomde melk								

| 3,30

Latte

espresso, extra gestoomde melk

| 3,50

plank 20 | 12,50

Flat white

dubbele espresso, gestoomde melk

| 3,70

bruschetta

Dirty Chai

chai latte met shot koffie

| 4,80

Affogato

espresso & vanille-ijs					

| 4,80

OPTIE

+ amandelmelk / havermelk						

| 0,50

met tomaat, look, basilicum en parmesan
Onze tapas zijn huisbereid, van de
kruidenmengeling voor de olijven en de
cashewnoten langsheen elkeen van onze
tapenades ~ alles volgens eigen pure receptuur.
om te knabbelen, om te delen
plank 21 | 12,00

proscuitto en chorizo
met meloen on the side
plank 22 | 12,00

manchegokaas
met druifjes on the side

➛ ALLE KOFFIES ZIJN OOK ICED TE VERKRIJGEN

Chai latte

kruidige Indiase amandeldrank 				

| 4,00

Matcha latte

+ amandel- of havermelk				 				

| 4,00

Golden chai

kurkuma + amandel- of havermelk			

| 4,00

Warme gember + sinaas of appelsap

						

Warme choco + melk- of pure chocoladestick 		

| 4,00
| 4,00

THEE Kannetje
Green tea & Jasmine Pearls						 |

4,50

Fruity hibiscus lavendel / rozenbottel 					

| 4,50

Ginger-lemon gember / citroengras oranjebloesem

| 4,50

met een potje crackers

Relax melisse / lindebloesem / citroenverbena

| 4,50

plank 24 | 4,00

Masala zwarte thee, kaneel , kardemon			

| 4,50

plank 23 | 8,50

midden-oosten hummus

gemarineerde gemengde olijven
plank 25 | 5,00

pittig geroosterde cashewnoten

Verse muntthee met groene thee & honing				| 5,00

FRIS | BIER | APERO
bruis | plat water

NEEM HET RIJK DER ZINNEN MEE NAAR HUIS
Spa

… als verwennerij voor jezelf of een apart cadeautje voor een fijn mens

| 2,60

appelsap		

| 3,00

sinaassap		

| 3,00

gembersapje

homemade

| 3,00

ice tea

homemade

| 3,50

gingersoda

lemon - homemade

| 3,50

Tönisteiner

orange of citroen

| 3,00

tonic

fevertree

| 3,00

Bionade

biologische frisdrank met sinaas 			

| 3,50

Green cola

geweldige smaak met natuurlijke ingrediënten

| 3,50

chocomelk

Cécemel		
| 3,50

smoothie

homemade

| 6,00

mocktail

met limoen en gember - no alcohol

| 6,50

Crodino biondo

sprankelend bitterzoet - no alcohol

| 5,50

Wit ~ Basa Verdejo-Viura, Spanje

Take - Away
Tapasbox ~ voor een heerlijke avond met twee of een feestje met smaak
desembrood, manchego, chorizo, druifjes en nootjes, crackers, olijven, pittig geroosterde
cashewnoten, vijf huisbereide tapenades - alles gekleurd volgens de seizoenen 			
voor 2 personen | 45,00

Hummus met zongedroogde tomaten ~ 300g
Cashewnoten pittig geroosterd ~ 200g
Olijven gemarineerd ~ 200g 						

| 7,00
| 7,00
| 6,00

Bestel via koffie@rijkderzinnen.be met vermelding van uw naam en telefoon.
Vooraf betalen via overschrijving op Iban BE27 9733 7855 6173 Afhalen op zaterdag of zondag.

5,90 | 26,00

frisse aroma’s van citrus, exotisch fruit

Rosé ~ L’Ostal Cazes Languedoc, Frankrijk

5,90 | 26,00

Shop away

5,90 | 26,00

Koffie cups ~ 10 x 55g 				
Koffiebonen ~ 250g		
Chai Latte ~ 250g 				
Matcha ~ 40g 				
Granola Totally Nuts ~ 400g 			

rode bessen en bosaardbeien, verfijnde afdronk

Rood ~ Neropasso Italië														
Corvina en Cabernet Sauvignon

Crémant ~ 100% Chardonnay, Frankrijk

7,50 | 32,50

gele bloesem, brioche, hazelnootjes en amandel
een topproduct uit de Bourgogne, niveau van champagne

Gin-tonic Ginderella gin met Fever tree tonic

		

| 10,00

Mojito Havana rum, limoen, munt, rietsuiker			

| 10,00

Negroni Campari, vermouth, gin 			

| 10,00

Aperol Spritz			

| 8,00

Ricard			

| 5,00

Vedett		

| 3,00

Vedett Ipa gehopt

| 3,10

Duvel		

| 3,80

Orval		

| 4,60

| 4,50
| 5,00
| 26,50
| 12,00

Send away
En werp onderweg ook een blik op de kaartjes van Studio Mira.
Als grafisch designer ging Griet in 2015 aan de tekentafel zitten;
een eigen wenskaarten label voor een zachtere wereld werd geboren.
Verwen de wereld met hartelijke felicitaties
of een bemoedigend duwtje in de rug.
Schrijf een kaartje | 3,00

