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DESSERTS
GEGRILDE ANANAS
Koffie | Dulce de leche | Kokos ijs 
Coffee | Dulce de leche | Coconut ice cream

BROWNIE
Trippel chocolade | Noten | Vanille ijs
Triple chocolate | Nuts | Vanilla ice cream

SCROPPINO
Sorbet | Limoen | Prosecco  
Sorbet | Lime | Prosecco

SCROPPINO - 1 LITER  

CREMA CATALANA
Witte chocolade | Kaneel | Karamel ijs 
White chocolate | Cinnamon | Caramel ice cream

Op een locatie waar paarden centraal staan heeft 
Gastrobar Riant zich laten inspireren door Hermès. 

Dit ziet u onder andere terug in onze kleuren.

In 1837 begon Thierry Hermès in Parijs als 
leverancier van zadels en tuigen aan de aanzienlijkste 
Europese families. Doordat de adel aan het eind van 
de 19e eeuw een nieuwe hobby had, reizen, en niet 
langer te paard ging, introduceerde Hermès een lijn 
hutkoffers, tassen en andere benodigdheden voor op 

reis, nog steeds alles gemaakt van zadelleer. 
Hoewel het merk nog steeds zadels en andere luxe 

paarden accessoires levert, staat het met name bekend 
om haar Birkin (ook wel Kelly) bag, sjaals en horloges.

Ook Riant vindt haar oorsprong in de paarden. 
Op de plek waar u nu geniet van uw drankje of 

gerecht, was het sinds de jaren ‘80 een komen en 
gaan van jong en oud naar Manege Riant waar iedere 

dag de paardensport werd beoefend. Vanuit het 
restaurant kunt u nog een blik werpen op ‘de bak’. 

Vroeger draafden daar een stoet ruiters voor hun les 
en tegenwoordig worden hier paarden uit de hele 
wereld getraind voor de internationale mensport.

Hermès straalt verfijning uit en dat willen wij u 
met onze gerechten ook laten beleven.



BITES
BROOD MET HUISGEMAAKTE DIP
Bread with homemade dip  

OLIJVEN      
Olives

SERRANOHAM (100G)    
Serrano ham 

CHARCUTERIE
Charcuterie      

VLEES 
CARPACCIO
Truffel mayonaise | Parmezaanse kaas | Pijnboompitten 
Truffle Mayonnaise | Parmesan cheese | Pine nuts

RIB-EYE 
Gerookt | Dijon | Bospeen
Smoked | Dijon | Carrots

BELANDA KIP (PER 100 GRAM) 
Gebakken | Gember | Soja | Ui
Baked Chicken | Ginger | Soy | Onion

BAVETTE (PER 100 GRAM)
Gegrild | Groene chimichurri | Knoflook
Grilled | Green Chimichurri | Garlic 

CHEF’S SPARERIBS 
Gemarineerd | Hoisin | Sesam | Bosui
Marinated | Hoisin | Sesame | Spring onion

OSSENHAAS (PER 100 GRAM) 
Gegrild | Paddenstoel | Mille feuille
Grilled Tenderloin | Toadstool | Mille Feuille

VIS 

ZALM SALADE
Gerookte zalm | Tonijn salsa | Little gem | Groente chips
Smoked Salmon | Tuna Salsa | Little Gem | Veggie Chips

YELLOWFIN TONIJN 
Tartaar | Soja | Wasabi | Rijstpapier
Tuna tartare | Soy | Wasabi | Rice Paper

DORADE 
Gebakken dorade | Mango | Passievrucht | Cashewnoten
Baked sea bream | Mango | Passion fruit | Cashew nut

BOBÓ 
Gegrilde gamba | Cassava | Kokos | Paprika
Grilled prawns | Cassava | Coconut | Bell pepper

COQUILLES  
Gebakken | Pasta | Citrus | Spek  
Seared scallops | Pasta | Citrus | Bacon 

VEGETARISCH
GEKONFIJTE PALMHARTEN
Carpaccio Tomaat | Parmezaanse kaas | Olijf(olie)
Palm heart confit | Parmesan Cheese | Olive oil

TOMATENSOEP 
Parmezaanse kaas | Pesto
Parmesan cheese | Pesto

BURRATA 
Pistache | Tomaat | Avocado | Pesto
Pistache | Tomato | Avocado | Pesto

BIET
Rode & gele biet | Geitenkaas | Limoen
Red and yellow beet | Goat cheese | Lime

POLENTA 
Krokant | Paddenstoel | Popcorn
Crispy | Toad stool | Popcorn

SIDE DISHES
FRIET MET TRUFFEL MAYONAISE
Fries with truffle mayonnaise

CASSAVA FRIET
Cassava fries

GROENE ASPERGES MET SERRANOHAM
Green asparagus with serrano ham

GEGRILDE GROENTEN
Grilled vegetables

GEMIXTE SALADE
Mixed salad
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WELKOM
Het beste van alle werelden samengebracht in een 
combinatie van bijzondere gerechten.

In ons concept stappen wij af van de traditionele voor, 
hoofd- en nagerechten. Onze kaart is verdeeld in 
vegetarisch, vis, vlees en desserts in de portionering 
van een tussengerecht. Dit betekent dat u aan 
4 gerechten een volledige maaltijd zult hebben. 
Vleesgerechten kunt u per 100 gram bestellen.

Vraag naar onze allergenenkaart. Hoewel we onze uiterste best doen 
om op allergieën en dieetwensen in te springen, kan door het werken 
in een open keuken kruisbesmetting niet altijd worden voorkomen.

Ask for our allergen menu. We do our utmost best to respond to 
allergies and dietary requirements. We work in an open kitchen which 
means that cross-contamination cannot always be prevented.
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