Lunchgerechten serveren wij tussen 12.00 en 16.00 uur
Dagelijks bakken wij verse taarten
4,50 per punt.
Diverse ijsjes. O.a. Magnum almond,
Calippo cola en Ben & Jerry’s.
We maken soms ook “daggerechten” zoals soep, diverse
broodjes, smoothies, cakejes, check ons info-bord of vraag het
ons!
High-tea!
Je kunt bij ons reserveren voor een high-tea
Check de website.
riverlounge.nl
Informatie over allergenen? Vraag het ons, omdat alles uit eigen
keuken komt, weten wij precies wat je eet!
~Taste & Enjoy~

Warme dranken
Koffie
Vers gemalen bonen koffie met een crème-laagje.
Espresso
Vers gemalen bonen koffie, sterker geconcentreerd dan
gewone koffie.
Dubbele espresso
Espresso met extra shot espresso.
Espresso Macchiato
Espresso met een wolkje gestoomde melk.
Cappuccino
Espresso met warme gestoomde melk en melkschuim.
Latte Macchiato
Espresso met meer warme gestoomde melk dan
cappuccino, melkschuim-topping, geserveerd in een glas.
Café latte (koffie verkeerd)
Een espresso met meer warme gestoomde melk dan
cappuccino en een kleine schuimlaag.
Havermelk i.p.v. koemelk
Monin siroop shot
Verse kruiden-specerijenthee
Keuze uit de volgende combi’s;
1. Munt, gember, citroen, steranijs
2. Munt, gember, sinaasappel, steranijs
3. Verveine, gember, sinaasappel, steranijs
4. Verveine, kaneel, zoethout, kruidnagel
Verse muntthee
Takjes verse munt, geserveerd in een glas, naar wens met honing.
Verveine
Takjes verse verveine, heerlijk geurige, citrus-achtige smaak.
Dilmah thee
Kopje thee, keuze uit diverse smaken theezakjes.
Tea for two
Je deelt samen een potje thee
met keuze uit diverse smaken Dilmah theezakjes.
Warme chocomel
Mok warme chocomel van echte
Belgische Callebaut chocolade, geserveerd met slagroom.
Chai latte curcuma
Warme melk met een kruidenmix van curcuma, kaneel, gember,
kardemom en zwarte peper.
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Koude dranken
Chocomel
Glas koude Nutricia chocomel.
Melk/karnemelk
Glas volle melk of karnemelk.
Jus d’orange
Van vers geperste sinaasappels.
Frisdranken
Keuze uit; Coca cola, Coca cola zero, Spa rood, spa blauw,
Lipton ice tea, Fuze tea green, tonic, bitter lemon.
Alcoholvrij bier
Heineken 0.0 of Radler 0.0.
Streeksappen en biologische sappen
Een glas sap uit de Betuwe of een bio sap,
bijv. Peer, appel, kers, bes.
Afhankelijk van het fruit-aanbod, vraag naar onze smaken!
Krenkelaar streekproduct
Frisse, bruisende drankjes van Betuwse appels.
Appelsprankel klein
Appelsprankel met framboos klein
Appelsprankel met kers/bes klein
Appelsprankel grote fles
Appelsprankel met framboos grote fles

2,20
2,20
3,50
2,60
2,95
2,50

2,95
3,25
3,25
8,50
9,95

Lunchgerechten
Tussen 12.00 en 16.00 uur
Lounge broodje
Hard broodje (bruin of wit) met sla, komkommer, tomaat,
gekookt bio-ei, tuinkruiden, kaas en ham.
Italiaanse salade
Salade met mozzarella, tomaat, pijnboompitjes en
basilicumpesto, croutons.
Gerookte kipsalade
Salade van (warm)gerookte kip, avocado, gekookt bio-ei,
croutons.
Sandwich gerookte kip
Dubbele boterham met (warm)gerookte kip,
avocado, gekookt bio-ei.
Powerbreak
Brood met 3 op bacon gebakken bio-eieren, kaas.
Tosti ham/kaas
Tosti van speltbrood met Goudse kaas en ham.
Dagspecials; zie bord
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