
RIVERSIDE 

MENU 29,50

VOORGERECHT / Starter
Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse 

kaas, rucola en truffelmayonaise
Beef carpaccio with pine nuts, Parmesan cheese, 

rocket salad and truffle mayonnaise

of / or

Gepelde gamba’s in knoflookolie 
met rode pepers en aioli

Peeled shrimps in garlic oil 
with red pepper and aioli

of / or

Tomatensoep met basilicumroom

Tomato soup with basil cream

HOOFDGERECHT / Main course
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus

Pan fried salmon fillet with white wine sauce

of / or

Varkenshaas met champignonroomsaus

Tenderloin with mushroom cream sauce

of / or

Saté van kippendijen met huisgemaakte atjar, 

kroepoek, krokante uitjes en pindasaus

Chicken thigh satay with homemade atjar, 
krupuk, crunchy onions and satay sauce

KOFFIE/ Coffee
Een keuze uit ons uitgebreide 

koffie en thee assortiment
Choose from our coffee and tea assortment



DRIE RIVIEREN 

MENU 37,50

VOORGERECHT / Starter
Rundercarpaccio met pijnboompitten, Parmezaanse 

kaas, rucola en truffelmayonaise
Beef carpaccio with pine nuts, Parmesan cheese, 

rocket salad and truffle mayonnaise

of / or

Gepelde gamba’s in knoflookolie 
met rode pepers en aioli

Peeled shrimps in garlic oil 
with red pepper and aioli

of / or

Vegetarisch trio van een kleine loempia, 

geitenkaas en een tomatensoepje

Vegetarian starter with tomato soup, 
spring roll and goat cheese

HOOFDGERECHT / Main course
Gebakken zalmfilet met witte wijnsaus

Pan fried salmon fillet with white wine sauce

of / or

Hollandse weidebiefstuk met pepersaus

Round steak with a sauce of green peppers

of / or

Saté van kippendijen met huisgemaakte atjar, 

kroepoek, krokante uitjes en pindasaus

Satay of chicken thighs with homemade atjar, 
krupuk, crunchy onions and satay sauce

of / or

Vegetarische risotto

Vegetarian risotto

TER AFSLUITING/ Dessert
Proeverij van lekkernijen, 

geselecteerd door de chef-kok

Tasting of delicacies, selected by the chef



PROEVERIJ 

MENU 45,-

VOORGERECHT / Starter
Assortiment van luxe voorgerechtjes om te delen; 

tuna tataki, 

loempia van eend met hoisinsaus, 

rouleau van carpaccio, 

zalm sashimi, 

serranoham.

Assortment of luxury appetizers to share; 
tuna tataki, 

spring roll with duck and hoisin sauce, 
carpaccio rouleau, 
salmon sashimi, 

serranoham.

TUSSENGERECHT / 2nd course
De lekkerste soepkeuze van de chef, 

afhankelijk van het seizoen

The tastiest choice of soup from the chef,
depending on the season

HOOFDGERECHT / Main course
Proeverij van hoofdgerechten

gebakken gamba’s

gebakken zalmfilet
ossenhaaspuntjes met truffelsaus

saté van kippendijen

runderbavette

Tasting of main courses
fried king prawns

baked salmon fillet
beef tenderloins with truffle sauce

satay of chicken thighs
beef bavette

TER AFSLUITING/ Dessert
Proeverij van lekkernijen, 

geselecteerd door de chef-kok

Tasting of delicacies, selected by the chef

KOFFIE/ Coffee
Een keuze uit ons uitgebreide 

koffie en thee assortiment
Choose from our coffee and tea assortment


