
Krokante burrito 19 
geroosterde dry-aged biet | limabonen | bloemkoolrijst | macadamianoot | warm bietenschuim | gepoft hennepzaad
Pompoen curry 19
bloemkoolrijst | geroosterde kikkererwten | pulled jackfruit | krokant StolWeitje | ovenbaked almonds | frozen yoghurt
Vegan burger 19 
sla | tomaat | gepekelde rode uienringen | vegan Cheddar | Smokey BBQ sauce | pickels 
zoete aardappelfriet & chillies | veganmayonaise
Gestoomde zalmfilet, with a crispy skin! 23
sticky paddoos | spekjes van shiitake | aardappel wasabicrème | furikake | gebonden saus van gedroogde tonijn & citrus
Tom yam 19,5
Oosterse maaltijdsoep | gamba’ s & inktvis geroosterd | shiitake | Thaise basilicum | kerstomaat | boksoi 
knoflook | limoen | boekweit noedels | pirk-pau 
Krokante kippendijen 20
spicy kokos aardnotensaus | gepekelde komkommer | knoflookchips
Gebraden runderbavette 23
Cajun style | chimichurri | Hasselback potatoes | gepofte ui | spek | bruine boter
Just meat - No veggies | 250 gram 34 
geroosterde Hollandse rundertournedos | pepersaus | patat & mayo 
“Old school sliders” 19 
double beefburger | cheddar | pickels | bacon | krokante sla | cajun twister fries 

KOFFIE +  8,95

Irish
Jameson Whiskey  + slagroom
Italian  
Amaretto + slagroom
Spanish 
Licor 43 / Tia Maria + slagroom
French 
Grand Marnier / Cointreau + slagroom
Mexican 
Tequila & Kahlúa + slagroom

Vegetarisch
Vegan 
Koolhydraat bewust

DESSERTS

USA pancakes 8,5
 Maple syrup | icing | verse vruchten ( sorbet - roomijs  per bol  2 ) 

Klassieke sorbet 7 
vers fruit | siroop | soda | slagroom

Rivero’s Eton Mess  7
 merengue | verse slagroom | Amarene kersen | yoghurt crispy ’s | Nana siroop

Apple & crumble 9
 vanille roomijs | karamel | bleu Thompson rozijn | pecannoot (15 minuten)

Choco-loaded 9 
diverse bereidingen van chocolade
“Haagse bluf” 7,5

van Bulgaarse yoghurt | bloemenhoning | gepofte noten | yuzu gel | bittere chocolade vlokken
Kaasselectie 15  

gezouten popcorn | abrikozen chutney | brioche toast
Rivero’s sweet bites 7

een selectie van kleine sweet bars van Koekela

D I N E R 
Brood met smeersels 7

olijfolie | gezouten boter | aioli van gefermenteerde knoflook
“Steak” tartaar van peen 12 

gember | wortel gummies | dragonsneeuw | geitenkaasschuim 
 poeder van Amsterdamse tafelzuren | krokante glasnoedel

Tomate e crevettes 12 
Hollandse garnalen | Coeur de Boeuf tomaat | luchtige citroenmayonaise 

grove waterkerssalade | geroosterd hennepzaad | french dressing
Crispy naan 14 

ceviche tonijn | gepekelde rode-ui | jalapeño | koriander | limoen | avocadocrème 
Gerookte zalm & brioche salmon melt 12,5 

gemarineerde bloemkool | kruidensla | mierikswortelmayonaise
Carpaccio 11 

truffelmayonaise | spekjes | bieslook | oude Stolwijker | rucola

VOORGERECHTEN

Groente:

Salad bowl 5 
 groenten uit het seizoen 5

Vier gangen verrassingsmenu 47,50 
+Wijnarrangement 29,50

Bij de hoofdgerechten serveren wij friet van Friethoes
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koolhydraat bewust?
kies dan dit menu: 

Tomate e crevette
Pompoencurry
“haagse bluf”

HOOFDGERECHTEN

Heb je een allergie? Meld het ons!

KHB

KHB

KHB

KHB

KHB

Andere frieten:

Zoete aardappel 4 
Cajun Twisters 4

Yukon maniok {Cassave} 4

Bospaddenstoelen 7,5
room | groene kruiden | kaasstengel | aardappelkaantjes | gebrande amandel 
Pompoen 8
ras el hanout | kikkererwt | harrissa | lookolie | gedroogde abrikoos 
 roze peperbes | gambaspies

Risotto 12,5
truffel | bospaddenstoelen | gerookte eidooier | Parmezaanschuim
BBQ knolselderij 10 
 pittige vegan mayonaise | roze peperbes | hartige granola | olijfoliesneeuw



Frankrijk.
Chalmet Chardonnay Oak, Coteaux de Languedoc
Houtgelagerde krachtige wijn met aroma’s van eiken en boter.

Sauvignon Blanc - Elegante Vielles Vignes, Touraine
Frisse, kruidige wijn met aroma’s van kruisbessen, kweekpeer, witte perzik, citroen en verse limoen 
met intense aroma van exotisch fruit.

Bourgogne Blanc Reserve - Pierre André, Bourgogne 
Zachte fruitige wijn met houtrijping, aroma’s van honing,  perzik, citrusfruit met nuances van boter, 
abrikoos en een hint van karamel.

Italië 
Pinot Grigio - Mandorla, Veneto
Aroma’s van amandelen en tropisch fruit. Vol en vettige smaak, frisse zuren en een kruidige finale.

Malvasia del Salento - Feudi 125, Puglia
Bloemig met een indruk van Muscat, vol van smaak het aroma is intens aromatisch en fruitig. 
In de smaak levendig en gebalanceerd.

Spanje
Albariño - Rias, Baixas
Geelgouden gloed. Zeer aromatisch in de neus, bloemig met tonen van honing. Zachte smaakaanzet 
met frisse zuren., mondvullend. Mollig. LAnge afdronk met fijn tropisch fruit 

Albariño - Veiga da Princesa, Rias, Baixas
Heerlijke jeugdige, droge witte wijn met een stuivend aroma van groene appel en limoen. De smaak zet 
sappig en fris in en eindigt aromatisch, rond en evenwichtig.

Duitsland
Riesling - Dr. H. Thanisch, Mosel
Evenwichtige wijn met een elegant karakter. Tonen van o.a. perzik, peer, watermeloen en kumquat. 
In de afdronk een accent op grapefruit en kruisbes.

Zuid-Afrika
Chenin Blanc - Boschendal, Franschhoek
In de geur aroma’s van tropisch fruit, mango, ananas en witte perzik met lichte tonen van limoen. 
Deze aroma’s zorgen voor een smaakvolle en verfrissende afdronk.

Sauvignon Blanc - Boschendal, Franschhoek
Complexe wijn met een romige, harmonieuze smaak. Aroma’s van kruiden en tropisch fruit, met hints 
van limoen en groene vijgen. De finale is mineralig & pittig.

Chardonnay, DeMorgenzon, Stellenbosch
Volle, romige Chardonnay met verfijnd eikenhout in het aroma, in harmonie met frisse fruittonen. 
De smaak is rond en zacht, met voldoende frisheid.

Argentinië 
Viognier - Estate Grown Bodegas Escorihuela, Mendoza
Aromatische wijn met aroma’s van tropisch fruit en sappige, rijpe perziken met mooie zuren en een 
subtiele houttoets.

Frankrijk
Whispering Angel - Château d’Esclans, Provence
Mooie frisse rosé met een lichte kruidigheid. Intense smaak, aroma’s van abrikozen, rode bessen en aardbeien
.
Zuid-Afrika
Pinot Noir, Chardonnay - Boschendal, Franschhoek
Een ‘stille’ Champagne Gemaakt van de klassieke Champagne blend Chardonnay-Pinot Noir, maar dan zonder 
bubbels. De Chardonnay druif domineert en zorgt voor de geur en smaak van steenvruchten en peer. 
De Pinot Noir voegt fruit toe met hints van aardbeien en tonen van rijp rood fruit. 

Frankrijk
Château Bel Air- Haute-Médoc, Bordeaux
Zeer smaakvolle en soepele wijn. Boordevol rijp rood fruit en mooie zachte tannines, dat afgemaakt 
met een tikje peper.

Pinot Noir Reserve Vielles Vignes - Pierre Andre, Bourgogne
Stevige wijn, fruitig met aroma’s van o.a. kersen, bramen en framboos aangevuld met kruidige nuances.

Italië 
Negroamaro del Salento - Feudi 125, Puglia
In de neus een fascinerend aroma van wilde bessen. In de smaak pruimen, bessen en vanille.
 Prachtige fluweelachtige structuur met rijpe, volle tannines en een lange zachte finale.

Ripasso Valpolicella Superiore - Monte Zovo, Veneto
Een karaktervolle, krachtige, volle wijn met aroma’s van kers, rijp rood fruit, gedroogd fruit, vanille, 
diverse kruiden en zachte tannines.

Barbera d’Alba Barrique Rinaldi - Abbona, Piemonte
Krachtige neus van zwarte bessen en laurier. Rijke smaak met gul fruit van zwarte bessen, teer en bittere 
chocola. In de afdronk stevige tannines.

Spanje
Vina Herminia - Rioja Reserva
Nuances van kers en pruim met een zeer fijne structuur. De heerlijk rijpe tannines geven de wijn een fluwelige 
smaak. Met een mooie balans tussen hout rood fruit. 18 maanden gerijpt op eiken vaten.

Portugal
Vale da Calada - Herdade Dacalada, Alentejo
Een rijk gevuld fruitaroma van o.a. rijpe kersen, frambozen en bramen.  Smaak bezit een zachte tannine 
structuur. Het rode fruit word ondersteunt door een milde kruidigheid.

Duitsland
Spätburgunder Kaiserstuhl - Weingut Salwey, Baden 
Licht fruitig en sappig. Stevige wijn met aroma’s van krachtig rood fruit.

Zuid-Afrika
Merlot - Boschendal, Franschhoek
In de smaak rode levendige moerbeien, vergezeld door elegante tannines, kruidige houttonen en 
vers gemalen koffie.

Shiraz - DeMorgenzon, Stellenbosch
Dieprood van kleur en intens bessig van geur, met nuances van zwart fruit en lichte eikenhouttonen. 
Vol, rond en zacht van smaak, met veel aromatische intensiteit en een aanhoudende afdronk.

Argentinië
Malbec by Escorihuela - Limited Production 1884, Mendoza
Aroma’s van donker fruit aangevuld met speelse hinten van viooltjes en wat kruidige peper noten. 
Houtrijping op eiken van 12 maanden.

Frankrijk
Ode au Muscat Moelleux - Cotes de Roussillon 
Volle, romige smaak met een accent op sinaasappel en citrus.

Spanje
Pedro Ximenez Sherry Jerez - La Ina Vina
Diep donkerbruin, intens en rijk van kleur. Aroma’s van overrijp fruit, rozijnen, gedroogde vijgen. Zoet, fluwelig 
en zacht van smaak met een lange frisse finale.

Portugal
Vinhos Borges Oporto Ruby Port
Jeugdig fruitige neus met daarbij rozijnen en chocola. In de mond zoet, soepel, vol, veel gestoofd fruit en 
aangename bitters op de afdronk.

Vinhos Borges Oporto Tawny Port
Zwoele kruiden, hout en gestoofd donker fruit in de neus. In de smaak, krachtig, zoet, kruidig en vol fruitig. 
Lange bijna droge afdronk.

Vinhos Borges Oporto 10 Years Old Soalheira
Bijzondere Tawny samengesteld uit wijnen met gemiddeld tien jaar houtrijping. In de smaak ceder, gedroogd 
fruit en specerijen.
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Frankrijk
Prestigieux Chamdeville Mousseux 
Fris droge mousserende wijn met een aangenaam fruitig aroma. Sappig en fonkelend.

Moët & Chandon Ice impérial
Moët Ice Impérial is de eerste en enige champagne gemaakt om te drinken met ijs! Een nieuwe 
Champagne ervaring! Maar met de onderscheidende stijl van Moët & Chandon, dus met veel fruitigheid, 
frisheid en elegantie. Combineer met een aardbei in het glas tot een bijzonder feestelijk aperitief.

Spanje
Cava Divino Oro Brut, Penedès
Een massa van uitbundige kleine belletjes, romige aroma’s van peer,
sinaasappel en vanille.

Italië 
Tor dell’Elmo Prosecco Spumante, Veneto
In de geur en smaak sappig, fris fruit van Granny Smith appels wordt geaccentueerd door nuances 
van grapefruit. 

Sauvignon Blanc / Viognier
Merlot / Grenache 
Bella Ella blanc mousserend

ALCOHOLVRIJ

4,50
4,50
4,00

23,00 
23,00
21,00

GLAS FLES

WIT
Sauvignon Blanc
Chardonnay
Pinot Grigio
Verdejo Rueda
Zoete witte wijn

ROSÉ
Grenache, cinsault

ROOD
Merlot
Carbernet sauvignon
Syrah
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HUISWIJN


