MENU

HOOFDGERECHTEN
Risotto (ook vegan mogelijk)
pompoen, hazelnoot & zachte geitenkaas - 18.5

Ravioli (vegan)
paddenstoelen, zoete aardappel, oesterzwammen & salie - 18.5

OM TE DELEN

Ravioli (vega)
burrata, truffel, cherrytomaat & basilicum - 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

Kalfswang
zacht gegaard kalfsvlees, paksoi, lavas, zoete
& krokante aardappel - 24.5

Bloemkool (vegan)

Burrata (vega)
burrata, cherrytomaat, waterkers & amandelen - 13.5

in zijn geheel gegaard, salsa verde, kikkererwtencrème, hazelnoot
& gerookte chili - 22.5

Bieten (vegan)

Heilbot

geroosterde rode biet, rucola, balsamico, mierikswortel
& gepofte rijst - 11.5

zacht gegaarde heilbotfilet, groene asperges, pinda's
& gepofte rijst - 24.5

Steak tartaar

Cheeseburger

vers gesneden rund, kimchi van little gem, bruschetta's
& krokante ui - 13.5

beefburger, vleestomaat, cheddar, brioche, zoetzure rode ui
& roseval aardappel - 21.5

Vitello tonnato

Hollands rund

zacht gegaarde kalfssukade, crème van tonijn, kappertjes
& zoetzure rode ui - 12.5

steak, geroosterde groenten, roseval aardappel & kalfsjus - 24.5

Tartaar van tonijn

NAGERECHTEN

vers gesneden tonijnfilet, balsamico, kruidensla
& zoetzure groenten - 12.5

Lemon curd

Tataki van rund

citroencrème, bramen & krokante amandelen - 9.5

kort geschroeide rundermuis, sesam, bosui, knoflookchips
& little gem - 11.5

Lopend chocoladetaartje

Artisjok (vegan)
in zijn geheel gegaard, rucola, gepofte & krokante knoflook - 11.5

SOEPEN

pure chocolade, hazelnootijs, karamelsaus & crumble - 9.5

Kaasplateau
selectie van kazen met huisgemaakte vijgenchutney
& noten-vijgenbrood - 12.5

& WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS

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

Sgroppino
citroen sorbetijs, vodka & prosecco - 9.5

CHEF'S
MENU

Espresso Martini
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

44.5
51.5
57.5

Ketel One Vodka, Tia Maria, espresso & salted caramel - 11.5

Koffie & bonbons
koffie naar keuze met 2 bonbons van Patisserie Tout - 6.5

@riverkitchen.amsterdam

