MENU

HOOFDGERECHTEN
Risotto (ook vegan)
doperwten, munt, krokante uien & kaaschips - 18.5
Ravioli (vega)
tuinbonen, bonenkruid, pecorino & doperwtenscheuten - 17.5

OM TE DELEN

Ravioli (vegan)
pompoen, paddenstoelen, oesterzwam & pompoenpitten - 18.5

Oesters | 3 of 6 stuks
'Fine de Claire No. 3' oesters, mignonette & citroen - 9/18
Charcuterie
vers gesneden gedroogde & gerookte vleeswaren - 12.5

Hollandse steak
runder steak, haricots verts, sjalot, roseval aardappel & gepofte
knoflook - 24.5

Burrata (vega)
burrata, cherrytomaat, citroen, basilicum & hazelnoot - 12.5

Bloemkool (vegan)
salsa verde, hazelnoot, kikkerewtencrême & gerookte chilipepers - 22.5

Bieten (vegan)
geroosterde biet, zoetzure biet, rucola, balsamico, mierikswortel &
gepofte rijst - 11.5

Zeebaars
zeebaars, schelpjes, langoustine, venkel & groene kruiden - 24.5

Steak tartaar
vers gesneden rundertartaar, gepofte knoflook, bruschetta's, bieslook
& Amsterdams zuur - 12.5
Vitello tonnato
kalfssukade, crème van tonijn, kappertjes & zoetzure rode ui - 12.5
Tonijn
kort geschroeide & dungesneden tonijnfilet, balsamico, zoetzure
komkommer & kruidensla - 12.5
Tataki van rund
kort geschroeide rundermuis, sesam, bosui, knoflookchips & little
gem - 11.5
Paprika (vegan)
gepofte paprika, salsa verde, sjalot, gemengde sla & gerookte
amandelen - 11.5

SOEPEN

NAGERECHTEN
Cheesecake (vegan)
met verse frambozen, frambozen coulis & frambozen sorbetijs - 8.5
Tiramisu
sambuca, rood fruit, pistache & lange vingers - 9.5
Chocoladetaartje
met karamelijs, vanillesaus & hazelnoot - 9.5
Kaasplateau
met chutney & huisgemaakte noten-vijgenbrood - 12.5

& WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS

Witte asperges (vegan)
witte asperges, kokos, lavas & croutons - 9.5

Sgroppino
citroen sorbetijs, vodka & prosecco - 9.5

Bisque van kreeft
Hollandse garnalen, jenever, bieslook & crème fraîche - 13.5

CHEF'S
MENU

Cheeseburger
runderburger, vleestomaat, cheddar, brioche, zoetzure ui, River-saus &
roseval aardappel - 21.5

Laat je verrassen door de chef &
ga voor een 4, 5 of 6-gangen menu.
Ook vega en vegan mogelijk.
➵ 4 gangen
➵ 5 gangen
➵ 6 gangen

42.5
48.5
56.5

Espresso Martini
T's Organic Vodka, Tia Maria, espresso & salted caramel - 10
Koffie & bonbons
koffie naar keuze met 2 bonbons van Patisserie Tout - 6.5

@riverkitchen.amsterdam

