
FROKOST MENU (11.30-15.00)

KRYDRET FISKEFRIKADELLLE                         89,-
med hjemmelavet remoulade og dild

ÆG OG REJER                                               99,-
med mayo, dild og asparges

KLASSISK KARTOFFELMAD                             89,-
med ristede og rå løg, purløg, mayo

FRIKADELLEMAD                                         109,-
med kartoffelsalat og purløg

ROASTBEEF                                                  99,-
af oksefilet, hjemmelavet remoulade, ristede løg, peberrod

AVOCADO MED REJER                                   99,-
på økologisk rugbrød, dild, purløg, citron 

HJEMMELAVET HØNSESALAT                         99,-
på en bund af salat, sprød bacon, champignon  

RØDSPÆTTEFILET MED REJER                      129,-
paneret, med citron, dild og hjemmelavet remoulade

STJERNESKUD                                             189,-
rødspættefilet, dampet rødspætte, rejer, citron, dild, thousand island

SE VORES STORE UDVALG AF SNAPSE      4CL 69,- 
O.P, Linie, Rød Aalborg, Brøndum, Porse, Jubilæum og mange flere

SMØRREBRØD serveres på økologisk brød

RIVAS SKAGEN TOAST                                  159,-
Rejer, stenbiderrogn, rødløg, dild, mayo, revet citronskal 

 MOULES FRITES                                     179,-
hvidvinsdampede blåmuslinger, aioli, persille og sprøde fritter

LAKSETATAR                                                149,-
med avocado, balsamico og krydderurter 

PANDESTEGT RØDSPÆTTE                            199,-
serveres med små kartofler og smørsauce

FRA HAVET

RIVA BURGER                                              159,-
af 200gr. dansk herefordkvæg med cheddarost, iceberg, bacon,  
tomat, rødløg, dressing, sprøde fritter serveret i brioche bolle 

CEASAR SALAT                                            149,-
som du kender den med kylling og dressing  

SORTFODSSKINKE                                       139,-
Jamon Iberico med aioli og grillet økologisk brød

STEAK SANDWICH                                       159,-
af oksefilet, salat, tomat, agurk, rødløg, teriyaki dressing 

SALADE CHEVRE CHAUD                              149,-
gratineret gedeost med oliven, syltede rødløg, kandiserede valnødder 

RIVAS SPRØDE SALAT                                   149,-
skiver af oksefilet, romaine, forårsløg, sukkerærter, granatæble og 
teriyaki dressing 

PARISERBØF 250GR                                     159,-
med klassisk garniture

RIVAS KLASSIKERE

Lun paneret rødspættefilet, hjemmelavet remoulade, roastbeef af oksefilet, Christiansø sild, gravad laks med 
rævesauce, hjemmelavet hønsesalat, økologisk lyst og mørkt brød                      2 PRS. 359,- 3 PRS. 499,-

RIVAS FROKOSTPLATTE FOR 2 PERSONER

  FRA VORES GRILL

   OKSEMØRBRAD 200GR                 279,-
     Mørt og lækkert kød fra Uruguay fritter og pebersauce

RIBEYE 250GR                                     279,-
Fedtmarmoreret mør steak, fritter og pebersauce

ROSSINI CAVIAR 30 GR. BAERII
serveres i original æske med blinis, finthakket purløg, rødløg og creme fraiche 389,-

Spørg tjeneren for alergener


