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SOEP

Knolselderij crèmesoep

truffel - gerookte olijfolie - geroosterd hennepzaad

Tomatensoep met ballen

6,50

5,50

vegetarian

VOORGERECHTEN 

Brood & smeersels 

Geitenkaas & biet 

geitenkaas - olijven - zuring - aceto balsamico 

Gerookte zalm

avocadocrème - roze peperbes - krupuk

Black Angus carpaccio

truffelmayonaise - Parmezaan - bieslook - spekjes 

Risotto

truffel - paddenstoel - gepekelde  eierdooier - waterkers - gerookte olijfolie

Krokante pulled pork

ossenstaartschuim - aardappelkaantjes - pompoencrème

Lauwwarme konings krab 

kokos - curry - wakame

Snoekbaars

rivierkreeftjes - geïmpregneerde komkommer - Hollandaise - hazelnoot

Cocktail

rivierkreeftjes - zilte candy - schuim gerookte cocktailsaus

4,75

8,50

11,00

10,50

8,50

9,00

30,00

14,50

15,00

Soep is met brood en boter

Heeft u een allergie? Meld het ons!

AVOND KAART



HOOFDGERECHTEN
Alle hoofdgerechten zijn met friet beurre noisette & Parmezaan, groente & koolsla

Groentecurry 

papadum - basmatirijst - mango chutney - rode peper - limoenblad

Kaasfondue 

brood - groente - aardappel 

Poké bowl

gearomatiseerde basmatirijst - wakame - edamame - tamago ( Japanse omelet ) -  sla 

gepekelde en gemarineerde radijs - furikake

Poké bowl vis 

gearomatiseerde basmatirijst - wakame - edamame - sla 

gepekelde en gemarineerde radijs - furikake

7 Gamba’s a la plancha 

rode peperolie - knoflook - piperade - chorizo

Vis van de dag

Chef’s keuze uit het visaanbod

Braadkippetje

geroosterde vergeten groenten - kippenjus - tijm - rozemarijn

Salsa burger 

kaas - ananas garnituur - brioche - homemade hot salsa  

Biefstukspies 

  220 gr  Waards rund (oosters zoet of zout bereid) - gevliesde pinda’s - sesam - gezuurde ui 

Ossenhaas

gebakken Waards rund - geroosterde pastinaak - bordelaisesaus

Chef’s special

laat je verrassen door de  wisselende creaties van de chef

Kliekjesplank Rivero

wat overblijft is lekker!

  18,50

19,50

12,00

  

18,00

  

23,00

  dagprijs

18,00

  18,00

  22,50

25,00

dagprijs

16,50
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Grenzeloos Genieten...
Endless Enjoyments...

Senlima Guo...^vegetarisch
Heeft u een allergie? Meld het ons!

Food waste door restaurants 

per jaar is wereldwijd zo groot 

als een file vrachtwagens van 

1500 km. kliekjes Rivero stijl.

Wij durven... en jullie?



Samen Delen en Grenzeloos Genieten 

Brood & smeersels
Quesadilla’s 

koriander - tomatensalsa 
Geschroeide tonijn

matsuhitsu dressing - dashi krupuk 
Gestoomde oesters 

zwarte bonen saus - lente-ui (4 stuks)
Nacho’s

avocado - rode ui - Jalepeño - zure room - cheddar
Kaasfondue

brood - aardappel - groente
Soft shell taco’s 

spicy kipgehakt - gepekelde rode ui - koriander (5 stuks)
Okonomiyaki 

Japanse pannenkoek - pulled pork- lente-ui 
yuzu mayonaise - sesamsneeuw

Biefstuk 
220gr  Waards rund ( Oosters zoet of zout), gevliesde pinda’s - sesam - gezuurde ui

Geitenkaas & Biet 
geitenkaas - biet -  olijven - zuring - aceto balsamico

Gerookte zalm
avocadocrème - roze peperbes - krupuk

Black Angus carpaccio
truffelmayonaise - Parmezaan - bieslook - spekjes

Risotto
truffel - paddenstoelen - gepekelde eierdooier - waterkers - gerookte olijfolie

Krokante  pulled pork
ossenstaartschuim - aardappelkaantjes - pompoencrème

Paddenstoelensalade
oude Stolwijker  - Romeinse sla - krokante broodwolken - witlof - Japanse mayonaise

Caesarsalade
warme kippendijen - Romeinse sla - ansjovis- knoflook - Parmezaan - ei

Salade Rivero
seizoenssalade

Friet 
 beurre noisette - Parmezaan

 

  4,75  
5,50

11,50

 12,00

  7,50

14,00

  12,00

9,50

18,50

8,50

11,00

10,50

12,50

13,00

10,50

10,50

10,50

2,50

Onze bites to share (of voor jou alleen) zijn de gehele dag verkrijgbaar. 
Voor een hapje bij een goed glas wijn of combineer meerdere bites 
en creeer je eigen perfecte maaltijd. Bites zijn er ook voor wie niet op 
gezette tijden wil eten of voor wie geen dag hetzelfde is. 
Van friet tot oester.... waarom niet! 
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Grenzeloos Genieten...
Endless Enjoyments...

Senlima Guo...

DESSERT

Hangop, boeren yoghurt en krokante yoghurt 
crunch bittere chocolade - gel van bergamot - citrussorbet

Geïmpregneerde ananas met vanille roomijs
gezouten karamel - vanille crumble - kletskop 

Gemarineerde aardbeien & aardbeien sorbet
gesuikerde amandel - romige vanillecrème

Klassieke Sorbet 
sorbetijs - Sprite - fruit - slagroom

USA pancakes 
Maple syrup - seizoensfruit - icing  

Groene Hart & Krimpernerwaard kaas 
kazen & garnituren

 

6,00

6,50

6,00

  6,00

8,50
 

14,00

Koffie +
Irish coffee

koffie - Jameson whiskey - verse slagroom
Spanish coffee

koffie - Licor 43 - verse slagroom
French coffee

koffie - Grand Marnier/Cointreau - verse slagroom  
Italian coffee

koffie - Amaretto Disaronno - verse slagroom
Mexican coffee

koffie - Tequila - Kaluha - verse slagroom

8,95

8,95

8,95

8,95

8,95

Likeurshot met verse slagroom                                  
Tia Maria - Amaretto - Baileys - Licor 43

‘Grenzeloos Genieten’                                      
Brownie hazelnoot - Coconut - Lemon 

tropical sensation - Pecan caramel

Voor de kleine zoete trek 

Koffie
Cappuccino 
Cappuccino met sojamelk

Espresso
Ristretto
Koffie verkeerd
Latte macchiato
hazelnoot | karamel

Thee  diverse smaken

Verse muntthee
Verse gemberthee
Warme chocomel
met verse slagroom

2,45
2,75
3,25
2,70
2,85
2,85
2,95
3,75
2,40
3,95
3,95
2,80
3,50

1,50

4,75   
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