
Kies jouw plank.
Kies een kopje lekkers.  

Kleur de dag in alle eenvoud. 

LET’S START  |  10u- 12u
 

croissant  |   2,50
  
croissant met homemade confituur  |   3,50

granola met yoghurt, vers fruit en coulis   |   10,00
 
basis ontbijtplank   |   16,00

smoothie, granola & yoghurt, vers fruit, confituur, 
jonge kaas, gerookte ham, croissant en desembrood
 
ontbijtplank   |   22,00

smoothie, granola & yoghurt, vers fruit, confituur, eitje, jonge kaas, gerookte ham, 
bio geitekaas, gravad lax zalm, croissant, rozijnen-  en desembrood 
 
 

LET’S SWEETEN UP  |  10h - 17.00
             

stapeltje pancakes met vers fruit en siroop  |  11,50      ook heerlijk als ontbijt!
 
brownie met noten en karamel   |   6,00

wortelcake   |   5,00
 
vanille-ijs met vers fruit   |   10,00

vanille-ijs met chocoladesaus   |    9,00
 
kinderijsje met vers fruit   |   7,00

kinderijsje met chocoladesaus   |   5,00 

check ook onze artisanale taartjes   |   6,00 

 
 
 

LET’S HAVE A GOOD DAY  |  10u - 15u

foccaccia met mozzarella, ovengroentjes en pesto   |   17,00

en een slaatje on the side  

foccaccia met feta, ovengroentjes en olijventapenade   |   17,00

en een slaatje on the side 

foccaccia met gerookte ham, mozzarella, groenten en olijventapenade   |   18,00

en een slaatje on the side 

foccaccia met kip, mozzarella, ovengroenten en pesto   |   18,00

en een slaatje on the side

toast burrata met pesto en tomaatjes  |   18,50

en een slaatje on the side   

toast avocado met hummus en granaatappel    |   16,50

en een slaatje on the side  

toast geitenkaas -bio van de Polle- met noten en honing    |   17,00

en een slaatje on the side   

toast zalm met guacamole en een gekookt eitje  |   18,50

en een slaatje on the side   

Ons brood, onze toast en focaccia’s 
worden lokaal gekneed en gebakken. 

Vers én op basis van zuurdesem!



LET’S SPICE UP LIFE  |  12u - 17u  
Kies jouw plank, jouw favoriet. 

Of kies meer dan een plank. 
Deel ze met heel de tafel.

En proef samen, van alles een beetje.  

om te knabbelen, om te delen 

basis tapasplankje : hummus, olijven, chorizo, 
manchego, crackers   |   16,00

huisgemaakte tapas, voor ieder wat 

tapasplankje : drie tapenades van ‘t moment, olijven, chorizo, 
cashewnoten, manchego, proscuitto, toasts, crackers    |    22,00

huisgemaakte tapas, voor ieder wat

proscuitto en chorizo   |   12,00

met meloen on the side

manchegokaas   |   12,00

met druifjes on the side

hummus met zongedroogde tomaten   |    8,50

met crackers on the side

rode biet tapenade met feta   |   8,50

met crackers on the side

gemarineerde olijven   |   4,50

pittig geroosterde cashewnoten   |   5,00

portie crackers   |   2,50 

Onze tapas zijn huisbereid, van de 
kruidenmengeling voor de olijven en de 

cashewnoten langsheen elkeen van onze 
tapenades ~ alles volgens eigen pure receptuur. 

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.    

espresso houseblend, kleine shot koffie  |   2,80

doppio dubbele shot espresso  |   3,20

doppio single single origin, dubbele shot espresso  |   3,50 

americano grote koffie  |   2,80

cortado espresso, vleugje gestoomde melk    |   3,20

cappucino espresso, gestoomde melk      |   3,60

latte espresso, extra gestoomde melk |   3,80

flat white dubbele espresso, gestoomde melk                |  4,00

dirty Chai chai latte met shot koffie |   4,80

affogato     espresso, twee bollen vanille-ijs, koekje     |   5,50

optie   amandelmelk / havermelk      |   0,50

➛ ALLE KOFFIES ZIJN OOK ICED TE VERKRIJGEN

chai latte kruidige Indiase amandeldrank     |   4,00

matcha latte amandel- of havermelk      |   4,00

golden chai chai kurkuma,  amandel- of havermelk    |   4,20

warme gember  sinaas of appelsap       |   4,00

warme choco melk- of pure chocoladestick   |   4,00

babychino mini opgestoomde melkchocolade voor de kleintjes  |   1,50

THEE  Kannetje

green tea  met jasmijn      |   4,50

red panter hibiscus  / mango / ananas / rozijntjes      |   4,50

ginger-lemon gember / citroengras oranjebloesem  |   4,50

relax   melisse / lindebloesem / citroenverbena |  4,50

masala  zwarte thee, kaneel , kardemon   |  4,50

verse muntthee  met groene thee & honing    |  5,00



FRIS |  BIER  |  APERO

bruis | plat water spa  |  2,60

appelsap | sinaassap bio |  3,00

gembersapje homemade |  3,50

ice tea homemade  |  3,50

gingersoda homemade |  3,50

tönisteiner  orange  /  citroen   |  3,00

tonic  fevertree     |  3,00 

bionade  biologische frisdrank van vlierbes 33cl    |  4,00

green cola  geweldige smaak met natuurlijke ingrediënten       |  3,50 

chocomelk  cécemel   |  3,50 

smoothie  homemade met fruit van ‘t moment       |  6,50

mocktail limoen, munt en gember - alcoholvrij |  6,50

crodino biondo sprankelend bitterzoet - alcoholvrij  |  5,50

viven ipa                 alcoholvrij, blond, hoppig & fruitig |  4,00

nona                    alcoholvrije gin-tonic |  8,00

wit      Basa : Spanje Verdejo-Viura,      6,00 | 26,00

rosé      L’Ostal Cazes : Languedoc     6,00 | 26,00

rood      Neropasso Italië : Corvina en Cabernet Sauvignon  6,00 | 26,00

crémant   Bourgognse : Frankrijk 100% Chardonnay 8,00 | 32,80

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          met crémant de Bourgogne |   8,00

ricard   |   5,00

vedett  |   3,30

vedett Ipa               gehopt |   3,70

duvel  |   4,00

orval  |   4,80

INTIEME GATHERINGS IN HET RIJK DER ZINNEN

Het Rijk der Zinnen opent graag de deuren voor kleine 
en grote momenten. 

Een babyshower met vriendinnen - met taart en bloemen? 
Een vrijgezellen tafel - met tapas? 
Een verjaardag - met sfeer en lekkers?
Of een intieme rouwtafel - met een glas wijn? 

Vraag raak. Wij denken graag mee!

 

MUSIC MAESTRO PLEASE

Spits even je oren en geniet van wat er op de platenspeler ligt. 
In het Rijk der Zinnen draaien we uitsluitend LP’s. 

We kiezen op gevoel, de ene keer soul, de andere keer jazz, 
en hoe druk het ook is, we houden halt om de plaat 

een keertje om te draaien. Want muziek, dat is leven. 


