
Warm  
Espresso 
Americano  
Macchiato  -  Cortado 
Cappuccino 
Flat white  
Latte macchiato   -  Koffie verkeerd 
Keuze uit volle, haver of soja melk 

Iced americano  
Iced latte met slagroom 

Tony’s Chocolonely warm of koud  
Met slagroom 

Clipper thee 
Engels  -  groen  -  rooibos  -  earl grey  
green cai  -  kamille -  bosvrucht  
roodfruit  -  gember-citroen  
Verse gember thee 
Verse munt thee 

Sap & water  
Verse sinaasappelsap  
Biologische appelsap  
Biologische perensap 
 

O-Water  plat of bruisend  glas | fles  

Smoothies 
Mango-kokos smoothie met passievrucht 
Roodfruit-banaan smoothie 

€2,25 
€2,50 
€2,75 
€3,00 
€3,25 
€3,50 

€2,25 
€4,25 

€3,25 
€3,75 

€2,25  

€2,75 
€2,75 

€4,00 
€3,50 
€3,50 
 

€2,00  |  €4,50 

€4,75 
€4,75 

Bier op fles 
.. 
Gulpener pils  -  5% 
Warsteiner  -  alcoholvrij 
. 
Bird Brewery  
Zwaanzinnig  -  witbier  -  4,5% 
Rumoerige Roodborst  -  hoppige red ale  -  5,8%  
Nog Eendje  -  funky blond  -  6% 
. 
Friekens Brouwerij 
B.S.  -  frisse pale ale  -  4,4% 
A.P.A  - Amerikaanse I.P.A.  -  5,5% 

Wijnen 
Witte wijn 
Verdejo 
Pino Grigio  

Rosé wijn 
Bobal 
Pinot Grigio 

Rode wijn 
Touriga Nacional  
Cabernet Sauvignon 

. 

. 
€4,00 
€4,00 
. 
. 
€4,85 
€4,85 
€4,85 
. 
. 
€4,85 
€4,85 
. 

. 

. 

. 
€4,50 |  €24,50 
€5,00  |  €27,50 

. 
€4,50 |  €24,50 
€5,00  |  €27,50 

. 
€4,50  |  €24,50 
€5,00  |  €27,50 

CANTINA
LET OP: pin only 

Met   bruiswater  of   tonic €4,35 

Of  maak er  

een cocktail van  

wodka, rum  

of gin   
€7,35 

Iets te vieren?  

Fles cava  

€26,50

Zin in iets fris?   Strawberry smash  
Aardbei, blauwe bes, rozemarijn 
Gingerlime special  

Gember, komkommer, limoen Flowerpower 
Vlierbloesem, framboos, munt, limoen 



Royal - tea 3 zoete & 3 hartige  
huisgemaakte lekkernijen .  

inclusief eigen gekozen pot 
kruiden thee 

(v.a. 2 personen)

LET OP: pin only 

CANTINA
Zoet & shakes   
Huisgemaakte taarten (wij vertellen je graag welke ) 

Sojayoghurt met roodfruit en huisgemaakte granola 
American panecake met maple syrup en banaan 
American panecake met maple syrup en blauwe bessen 

Mango-kokos smoothie met passievrucht 
Roodfruit-banaan smoothie 

Lunch  
Huisgemaakte soep  
Dagelijks wisselend met brood 

Broodjes  
Broodje van de week (vraag ons welke) 
Pitabroodje uit de oven met portobello en cheddar 

Tosti Surinaamse Pom 
Tosti 2 boeren kazen 

Buddha bowl 
Rijkelijk gevuld bowl met gebakken bundelzwammen,  
volkoren rijst, aubergine salsa, tofu en soja bonen  

Warme gerechten  
Eierpannetje met zuurdesembrood 
Hartige spinazie - ricotta quiche 

  
€4,00 

€4,00 
€4,50 
€4,50 

€4,75 
€4,75 

  
€5,50 

€9,50 
€5,50 

€5,50 
€4,50 

€9,75 

€6,50 
€8,00 

Lunch kaart tot 16:00 uur

IJsjes  
Cornetto klassiek 
Aardbeien fruitlolly ijsje 
Raketje 
Vegan roomijs  |  Chocolate Bomb  |  Maple & Pecan 

Borrel  
Luxe noten mix 
Gemarineerde olijven 

Gedroogde worst van Brandt & Levi 

Hummus met aubergine, walnoot,  peterselie en 
breekbrood 
Brood met aioli en tapenade 

Proeverij plankje kaas, olijfjes, brood, hummus, 
aubergine en aioli 
        

.  
€2,00 
€1,00 
€1,00 
€3,75 

.  
€3,00 
€3,00 

€4,50 

€4,00 

€4,50 

€11,00 

€14,50 p.p.

In de keuken van het Rijk van de Keizer werken wij met biologische 

seizoensproducten die we zoveel mogelijk lokaal inkopen. 


