OR COFFEE ‘Our bloodtype is coffee’

FRIS

OR's houseblend, geselecteerde bonen uit verschillende
locaties. Gebrand voor espresso: full-body, zoet, weinig
aciditeit en aroma's van fondant chocolade.
Single origin, één soort boon, op één locatie geoogst.
Elke soort heeft zijn eigen unieke karakteristieken.

KOFFIE

Bruis | Plat water Spa

2,40

Appelsap 						

bio

2,50

Sinaassap					

bio

2,50

Gembersap					

bio

2,80

Ice tea											

homemade

3,50

Tonic 											

Fevertree

2,80

Espresso tonic		

Fevertree espresso

4,00

homemade

5,00

Espresso

Houseblend, kleine shot koffie		2,30

Bessensmoothie

Espresso

Single origin, kleine shot koffie		2,40

Mocktail 									Gember, limoen, munt

Doppio

dubbele shot espresso		

2,80

Americano

grote koffie		

2,40

WIJN | BUBBELS | APERO | BIER

Cappucino

espresso, gestoomde melk		3,20

Latte

espresso, extra gestoomde melk

3,40

Flat white

dubbele espresso, gestoomde melk

3,60

Affogato

dubbele espresso & vanille-ijs		4,00

OPTIE

+ amandelmelk

6,00

Wit				

Basa: Rueda, Spanje		

4,80 | 22,30

Rosé 		

L’Ostal Cazes: Frankrijk		

4,70 | 21,40

Rood			

Neropasso: Italië

4,70 | 21,40

		

Crémant de Bourgogne, Frankrijk

5,50 | 25,00

Gin-tonic Ginderella gin en Fever tree tonic

10,00

Aperol Spritz			

5,50

Vedett										

3,00

Duvel						

3,60

3,80

Orval						

3,80

Matcha latte matcha & amandelmelk

3,80

Gember-sinaas					

3,80

FOOD

+ 0,30

WARM
Chai latte

kruidige Indiase amandeldrank

Warme choco chocoladestick met warme melk		3,80

THEE
KANNETJE THEE:
Alison secret garden tea
groene thee, bessenmix

4,50

Red panter											
stukjes mango, banaan, ananas, rozijnen, hibiscus

4,50

Elegance											
sencha, zilverden, aardbei, jasmijnaroma, vanille

4,50

Tisane mix											
linde, kamille, appel, venkel, zoethout, appelsien

4,50

Masala chai									
zwarte thee, kaneel , kardemon, kruidnagel

4,50

Verse muntthee + honing

4,50

Croissant								

2,80

Croissant		met homemade confituur

3,20

Granola met bio-yoghurt, coulis en vers fruit

8,50

Acai bowl met vers fruit en griekse yoghurt

8,80

Bananenbrood met vers fruit		

5,50

Toast avocado met hummus, noten & slaatje

12,50

Focaccia met mozzarella, groenten, pesto & slaatje

12,50

Focaccia met feta, groenten, tomatenpesto & slaatje

12,50

Burrata met herfstgroenten & stokbrood

14,50

Verse soep met desembrood

		

		

Tapasbordje tapenades, manchego, chorizo & brood

7,00
16,00

Gemarineerde olijven

3,00

Hummus & broodsticks

5,00

Manchegokaas

6,00

ZOET
Rockslide brownie met karamel en pecannoten

4,00

Gebak 						

suggestie van de dag

5,50

Vanille-ijs		 		

met frambozencoulis & vers fruit

5,50

open op zaterdag en zondag van 10-18u | koffie@rijkderzinnen.be | cadeaubon verkrijgbaar

www.rijkderzinnen.be

