Aperitief plank
Mandje brood voor 2 personen
met huisgemaakte dips

4,50

Riant broodplankje 2 personen
diverse soorten brood, kruidenboter, knoflooksaus,
zoete olijven, kaas & vleeswaren

7,50

Camembert uit de oven voor 2 personen om te delen
met honing en gebakken notenmix

13,50

Voorgerechten koud
Klassieke Riant salade
gerookte zalm en een salsa van tonijn

12,50

Carpaccio van rund
met truffelmayo, pijnboompitten en parmezaanse kaas

12,50

Gebraden runderhaas
met heerlijke Argentijnse chimichurri saus

9,50

Voorgerechten warm
Wisselende dagsoep

7,50

Lauwwarme geitenkaas
met mediterrane salade

11,50

Champignons Dordogne
in bierbeslag met parmezaanse kaas en knoflooksaus

10,50

Gefrituurde gamba’s
op oosterse wijze bereid

10,50

Heeft u allergieën? Meld dit bij ons, dan zorgen wij voor een smakelijk alternatief.

Riante Klassiekers
Malse Spareribs
onze klassieke marinade en langzaam gegaard uit oven met 2 dips

19,50

Varkenshaassaté
met satésaus, kroepoek en sesam

16,50

Boerenschnitzel
met gebakken uien, champignons en spek

17,50

Vis gerechten
Licht pittig gemarineerde gamba`s
in knoflookolie afgeblust met room

23,50

Vis van de dag
met seizoensgroenten

22,50

Pasta – Vegetarische specialiteiten
Wisselende vegetarische specialiteiten

16,50

Riante burgers
Klassieke Bacon Cheeseburger
een heerlijke dikke en gekruide rundvleesburger met
crispy bacon, kaas en saus

18,50

Griekse Lamsburger
met heerlijke kruiden, muntyoghurt, sla en kaas

17,50

100 % Vegetarische burger
met sla, kaas en bijbehorende saus

15,50

Bent u een liefhebber van seizoen bieren en speciale wijnen?
Vraag uw gastheer/gastvrouw naar onze kaarten!

Riante steaks van de grill
Onze steaks zijn van hoge kwaliteit
Tournedos van zeer malse ossenhaas

25,50

Black Angus Ribeye om van te smullen

29,50

Verrukkelijke super malse gemarineerde lamsrack

27,50

Entrecôte op z`n lekkerst

22,50

Picanha staartstuk van biefstuk (h)eerlijk vlees uit Brazilië

21,50

Veluwse scharrelkip ouderwetse gebraden

17,50

Riante mixed grill om te delen vanaf 2 personen
wisselende vleessoorten

49,50

Kies uit de volgende sauzen:
Champignonroomsaus
Pepersaus
Chimichurrisaus
Rode wijnsaus
Onze steaks worden geserveerd met friet, gebakken aardappeltjes en seizoensgroenten

Voor de kleine gasten: Kindermenu
Frikandel, kroket, kipnuggets, vleesje of visje
wordt geserveerd met Frietjes, mayonaise en appelmoes
en kinderijs met surprise

13,50

Wist u dat wij ook feesten, partijen, evenementen, bruiloften en vergaderingen organiseren?

Nagerechten
Ons ijs wordt ambachtelijk gedraaid bij IJskaffee de Kei
Hemelse chocoladetaart
uit de oven met een bolletje ijs en huisgemaakte chocoladesaus

7,50

Dame blanche
vanille ijs met warme huisgemaakte chocoladesaus en slagroom

6,50

Cheesecake Riant
met een bolletje ijs en huisgemaakte rode vruchtensaus

7,50

Dulce de leche taart
taartje gevuld met huisgemaakte karamelvulling

8,50

Bourgondisch kaasplankje
verschillende kaassoorten met een heerlijk glaasje bijpassende port

13,50

Heeft u allergieën?
Meld dit bij ons, dan zorgen wij voor een smakelijk alternatief

Riant weetje...
Bij onze hoofdgerechten serveren wij: oerfriet - warme seizoensgroenten - salade - aardappel

Bieren...
Bent u een liefhebber van seizoen bieren en speciale wijnen?
Vraag uw gastheer/gastvrouw naar onze kaarten!

Wist u dat wij ook...
Feesten - Partijen - Evenementen - Bruiloften - Vergaderingen
Organiseren?

Voor groepen vanaf 10 personen hebben wij een groepsmenu

