
Brood
Black Angus carpaccio - truffelmayo - Oude Stolwijker - spekjes - bieslook  10

Kruiden roomkaas - geroosterde groenten - basilicum - gepofte quinoa   10
Tuna melt (warm) - cheddar - ketchup - rauwe rode ui - kappertjes (flatbread)   10

“Sloppy Joe” - rundergehakt - augurk - BBQ saus - tomaat   10
Gerookte zalm - sla - komkommer - ei - kewpie   10

Eitjes
Cor’s croute - ham - gruyère - spiegelei - tafelzuren   12,5
Croque madame - bechamel - spiegelei - peterselie   9

Uitsmijters StolWeitjes: keuze uit spek, kaas  8,5
Roerei - gerookte zalm   10

Roerei - paddenstoelen - truffel - waterkers   9,5

Soep
Kerrie crèmesoep - kokosmelk - shiitake - lente ui - zijde tahoe - lookolie   6

Tomatensoep met ballen (of zonder) - room - peterselie   5,5

Z.O.Z voor nog veel meer lunch en borrelkaart

Koffie
Cappuccino
Cappuccino Soja melk
Espresso
Espresso macchiato
Koffie verkeerd
Ristretto
Latte macchiato
hazelnoot | caramel
Likeurshot met slagroom
Tia maria | Licor 43 | Amaretto | Baileys
Senzatea diverse smaken
Verse muntthee
Verse gemberthee

Warme chocomel
Warme chocomel met slagroom
Frappuccino 
chocolade/hazelnoot | caramel
Verse jus d’orange

Lunch

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

2,50
3,95
3,95

2,80
3,50
3,95

4,25

Zwitserse Croûte!

Voor de echte cheese 

lover.  

In een gietijzeren

pannetje uit de oven!

Appeltaart bakker Kok
Appeltaart met slagroom
Baked cheesecake Koekela
Naked velvet Koekela
Notentaart Koekela
Worteltaart Koekela
Niet op de kaart taart
Grenzeloos Genieten
Kerrie kokosmakroon, White chocolat crispy, 

kletskop en kokos rozenwater marshmallow.... 

homemade!

Senzatea in de smaken:
Earl Grey, Blue Flower
Sencha Sensation (groen)
Forest Happiness de smaak van vers 
geplukte aardbeien en bosbessen. 
Refreshing Rooibos
Bulletproof zwarte bessenblad, 
aloë vera en een vleugje perzik
Happy Lemon biologische blend van 
fruitige appels met een fris citroentje.

3,50
4,20
3,95
4,25
3,95
3,95
3,95
5,00



12 uurtje
Kroket (groente, garnaal of rundvlees) - soep van het moment 

salade mesclun - pinwheel sandwich met roomkaas  12,5

Kroketten met brood
Groenten en truffelmayonaise - Garnaal en cocktailsaus - Rundvlees en mosterd  9,5

Maaltijdsalade
Caesar - kippendijen - Romeinse sla - knoflook dressing - Parmezaanse kaas - ei - bieslook - ansjovis  12

Hollandse geitenkaas - bloemenhoning - walnoot - zoetzuur  11
Thai beef - limoen peper dressing - boekweit noedels - sesam - lente ui  12

Plates
Poké bowl (koud gerecht) - Basmati rijst - ponzu - edamame - tamago - sla - radijs - avocado -

furikake - wakame  15      uit te breiden met  garnaal  +5
Fish & Chips - vinegar - gerookt paprika zout - zure mayo - peterselie  14

Rivero’s kapsalon - kippendijen - friet - sla - knoflooksaus  14
Beefburger - Old school sliders - sla - tomaat - spek - cheddar - BBQ saus - gepekelde rode uienringen  

Cajun twister fries - pickles  18
Okonomiyaki - pulled pork - okonomiyakisaus - sesamsneeuw - lente ui  11

Rivero’s Kliekjes Plank  15

Brood met smeersels  6,5
Rivero friet  3,5  

Zoete aardappel friet  3,5   

USA pancakes - ahorn siroop - seizoensfruit - icing  8,5
Grenzeloos Genieten 5 

Rice puffs crunchy white choclate -  kerrie kokosmakroon - kletskop - passievrucht rozenwater marshmallow

Klassieke sorbet  6,5
Frappuccino  3,95

Kinderijsje  4

Brood met smeersels
Rivero friet
Zoete aardappel friet vegan mayo
Nacho’s avocado - zure room - tomatensalsa 
Quesadilla - cheddar - tomatensalsa 
Quesadilla - pulled pork                                      
Bitterballen Waards rund (8 stuks)

Gemengd bittergarnituur Rivero

Yakatori spiesjes gerookte sesam - rode peper
Kara age bosui - zwarte bonen mayonaise - limoen
Kaastengels chilisaus

Groenten samosa’s kimchi mayonaise - sesamsneeuw
Internationale kaas selectie garnituren
Gefrituurde Sepia gerookt paprika zout 
gefermenteerde aioli
“The Italian Job” gedroogde worst - gedroogde ham 

gefrituurde inktvis - krokante ravioli - met truffel 

gemarineerde pecorino - padron pepertjes

6,5
3,5
3,5
7,5
5,5
9,5
8,5
12

8
8
8
8
14,5
10

15 

Bij de borrel!

Heeft u een allergie? Meld het ons!
vegetarisch


