
 Specialiteiten Restaurant la Riva 

Voorgerechten 

5. Insalate di Gamberoni*              € 15,50 

Lauw warme salade met scampi’s, Parmezaanse kaas en noten. 

 

6. Gamberoni con Salsa (Nieuw)            € 14.50 

Scampi’s met knoflookroomsaus uit de oven. 

 

7. Vitello tonato               € 14,50 

Dun gesneden kalfsfilet met tonijnsaus en rucola. 

 

8. Salmone al Forno               € 13,50 

Gebakken stukjes zalm met garnalen in knoflookroomsaus, bereid in de oven. 

           

Hoofdgerecten 

10 . Filetto Artusi *              € 29.50 

Gegrilde ossenhaas met truffelroomsaus, bedekt met parmaham en rucola. 

 

11. Filetto al Carpaccio*             € 28.50

  

Gegrilde ossenhaas met Parmezaanse kaas en balsamico-honingsaus, bedekt met carpaccio.

     

12. Tagliatelle La Riva            € 23.50 

Tagliatelle met ossenhaaspuntjes, bospaddenstoelen in truffelroomsaus.  

 

13. Insalate di Gamberoni*             € 24,50 

Lauw warme salade met scampi’s, Parmezaanse kaas en noten. 



 

 

Specialiteiten restaurant la Riva 

134. Salmone al Forno € 24,50      € 23.50 

Gebakken stukjes zalm met garnalen in knoflookroomsaus, bereid in de oven. 

 

135. Sogliola La Riva*               € 26.50 

Combinatie van St. Jakobsschelpen, tongfilet in saffraan-preiroomsaus  

en spaghetti aglio olio. 

 

136. Scampi alla siciliana (Nieuw)*             € 27.50 

6Grote garnalen met pikante Siciliaanse saus. 

 

137. Camberoni speciali              € 27.50 

6 Grote garnalen gebakken in olijfolie en knoflook met spaghetti aglio olio. 

 

138. Misto di pesce dello chef (min. 2 personen)*                   € 27,50 p.p. 

Combinatie van vers gebakken vissoorten met 2 verschillende sauzen geserveerd met pasta aglio, 

olio. 

Bijgerechten 

Pane italiano                  €  7,50 

Vers gebakken pizzabrood met basilicum, knoflook en Italiaanse kruiden. 

Brood en kruidenboter                €  4,50 

Bruschetta                   €  8,50 

Geroosterde broodjes met olijfolie, tomaat, rode uien, basilicum, stukjes.  

mozzarella en Italiaanse kruiden, als bijgerecht. 

 



 

  
3 gangen  

Verrassingsmenu              € 36,50 

 

 

4 gangen 

 Verrassingsmenu                €39,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stel uw eigen menu samen (met uitzondering van gerechten gemarkeerd met *) 

♦ Voorgerecht -     Hoofdgerecht -     Nagerecht    €   37,50 

♦ Voorgerecht -    Tussengerecht -    Hoofdgerecht     €   39,50 

♦ Voorgerecht -     Tussengerecht -    Hoofdgerecht -     Nagerecht   €  45,00 

 



 

  
Antipasti Freddi (koude voorgerechten) 

 

25. Insalata Caprese         €   9,90 

Verse tomaat met mozzarella, basilicum en rucola 

 

27. Insalata di tonno         €   9,70 

Salade van tonijn, rucola, rode ui en verse tomaten. 

 

29. Insalata di mare         €   14,50 

Salade van gerookte zalm, garnalen en tonijn, met een whiskey-cocktailsaus. 

 

30. Cocktail di gamberetti        €   10,50 

Garnalencocktail in een whiskey-cocktailsaus. 

 

32. Prosciutto e melone         €   13,50 

Parmaham met meloen. 

 

33. Carpaccio classico         €   14,50 

Dun gesneden rauwe ossenhaas met Parmezaanse kaas, olijfolie en rucola 

 

35. Tris di antipasti         €   13,70 

Trio van parmaham met meloen, carpaccio en salade Caprese. 

 

36. Carpaccio di salmone         €   14,50 

Carpaccio van gerookte zalm, met rucola, rode ui en pesto-dressing. 

 

 

 



 

  

Antipasti Caldi (warme voorgerechten) 

50. Funghi trifolati          €   10,50 

Gebakken champignons in olijfolie, met verse knoflook en diverse kruiden. 

51. Funghi dello chef          €   11,50 

Gebakken champignons met stukjes ham in knoflook roomsaus. 

52. Lumache al forno          €   9,50 

6 wijngaardslakken met kruidenboter. 

53. Ranocchi alla Griglia         €   14,50 

Gegrilde kikkerbillen. 

55. Ranocchi alla panna         €   15,90 

Gebakken kikkerbillen, afgeblust met brandy in knoflookroomsaus. 

56. Gamberetti saltati con aglio, olio       €   11,50 

Kleine garnaaltjes gebakken in olijfolie, knoflook en Spaanse pepers. 

57. Capesante al marsala *         €   16,70 

St. Jakobsschelpen in een marsala-wijn saus. 

58. Capesante al porro *         €  16,90 

St. Jakobsschelpen in een prei-roomsaus. 

60. Gamberoni aglio, olio *         €   16,50 

3 grote garnalen gebakken in olijfolie en knoflook , geserveerd met spaghetti aglio olio. 

61. Calamari Fritte          €   11,50 

Gefrituurde inktvisringen met whiskey-cocktailsaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antipasti La Riva          

Een selectie van gevarieerde voorgerechten zowel warm als koud,  

geserveerd op schalen.       

 Vanaf 4 pers. p.p               €   13,50 

Vanaf 2 pers.p.p                 €   14,50 

Het is ook mogelijk een selectie van variabele hoofdgerechten op schalen te serveren, 

vanaf 4 personen                       €  25,50 p.p 

   



 

 

  

Suppe (soepen) 

 

75. Minestrone          €  6,70 

       Italiaanse groentesoep. 

 

76. Tortellini in brodo         €  6,50        

       Vleesbouillon met gevulde pastakussentjes en Parmezaanse kaas. 

 

77. Zuppa di pommodori         €  6,50 

       Verse tomatensoep met een scheutje room. 

 

         

79. Straciatella alla romana        €  6,90  

        Vleesbouillon met geklopt ei en Parmezaanse kaas. 

 

80. Zuppa di pesce          €  11,50 

        Rijk gevulde vissoep. 

 

Per I Bambino  (kindergerechten) 

85. Zuppa Bambino          €  4,50 

       Kinder tomatensoep/groentesoep. 

86. Gelato Bambino         €  4.50 

      2 bolletjes vanille ijs met chocoladesaus en slagroom. 

87. Pasta pomodori/Pasta bolognese        €6,50 /€7,50       

       Spaghetti of penne met tomatensaus/Bolognesesaus 

88. Pizza Bambino         €  7,50 

       Kleine pizza met ham/salami of margherita. 

89. Friet met appelmoes en mayonaise       €  4,90 

 

90. Pollo Griglia Bambino        €  9,50 

        Kleine kipfilet met friet, appelmoes en mayonaise. 

91. Cotoletta Milanese          €  9,50 

        Schnitzel met friet, appelmoes en mayonaise.  

 

 

 



 

  

Primi Piatti  (pastagerechten) 

 

U kunt kiezen uit Spaghetti, Penne en Tagliatelle. 

 

200.  All arrabiata          €   11,90 

Pittige tomatensaus met knoflook en Parmezaanse kaas. 

202. Alla Bolognese         €   14,50 

Gehakt en kruiden in tomatensaus en Parmezaanse kaas. 

203. Matricana          €   13,90 

Spek, ui, knoflook in pittige tomatensaus en Parmezaanse kaas. 

204. Alla Carbonara         €   14,70 

Spek, ei en Parmezaanse kaas in roomsaus en Parmezaanse kaas. 

207. Formaggi Misti         €  14,80 

Verschillende kaassoorten in roomsaus en Parmezaanse kaas. 

208. Aglio, olio e peperoncino        €   12,50 

Olijfolie, knoflook, Spaanse pepers en diverse kruiden en Parmezaanse kaas. 

209. All salmone  fresco         €   15,50 

Stukjes verse zalm, uien in knoflookrosésaus. 

210. Gratinati al forna         €   14,90 

Gegratineerde pasta met spek, ham, ui en knoflook in rosésaus. 

212. Fruitti di mare         €   14,70 

Verschillende soorten vis, ui en knoflook in tomatensaus. 

213. Carréttiera          €   14,50 

Champignons, tonijn, pepers, ui en knoflook in tomatensaus. 

 

Rosésaus is een combinatie van tomaten en roomsaus. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Pasta al forno (deeggerechten) & Risotto 

 

224. Lasagne          €   15,50 

     Gehakt met kaas in tomatensaus bereid in de oven. 

 

225. Cannelloni          €   14,90 

      Deeg gevuld met vlees en diverse versgemalen groenten bereid met kaas in de oven. 

 

226. Pasticcio          €   16,50 

      Assortiment van lasagne, cannelloni en tortellini in gehaktsaus met kaas uit de oven. 

 

227. Tortellini alla bolognese        €   14,70 

      Gevulde deegkussentjes met gehakt in tomatensaus. 

 

228. Tortellini alla pana         €   14,90 

      Gevulde deegkussentjes met ham in roomsaus. 

 

229. Tortellini di pomodori (nieuw)       €13.90 

Gevulde deegkussentjes met knoflook en pittige tomatensaus. 

 

252. Risotto La Riva         €   16,50 

Rijst met kip, champignons, knoflook, uien en Italiaanse kruiden in tomatensaus. 

 

253. Pasta della casa (nieuw)                € 17,50 

Pasta met kleine garnalen in knoflook-prei tomatenroomsaus. 

 

 

 

 



 Specialita delle Carni  (vleesgerechten) 

 

300. Saltimbocca alla romana        €   24,50 

 Kalfsfilet met mozzarellakaas in salieroomsaus bedekt met parmaham. 

301. Scaloppina alla gorgonzola       €   23,50 

Kalfsfilet in gorgonzola-kaasroomsaus. 

302. Scaloppina ‘La Riva’        €   21,50 

Varkensfilet met ham, champignons in roomsaus. 

303. Bistecca  gorgonzola        €   25,50 

Gegrilde enterecôte met gorgonzola-kaasroomsaus 

304. Bistecca siciliana         €   24,90 

Gegrilde entrecôte met olijven, paprika, champignons en knoflook in tomatensaus. 

305. Bistecca alla griglia         €   23,70 

Gegrilde entrecôte. 

306. Bistecca capricciosa         €   25,50 

Gegrilde entrecôte met ham, champignons in roomsaus. 

307. Filetto trifolati         €  26,70 

    Gegrilde ossenhaas met gebakken champignons en Italiaanse kruiden.    

308. Filetto alla griglia         €  25,50 

Ossenhaas van de gril. 

309. Filetto dello chef         €   26,90 

Ossenhaas met diverse kruiden in champignonroomsaus. 

310. Filetto al vino rosso *        €   27,50 

Gegrilde ossenhaas met ham, ui, champignons in rode wijn roomsaus. 

311. Filetto siciliana         €  26,80 

Gegrilde ossenhaas met knoflook, olijven, paprika en champignons in tomatensaus. 

312. Filetto al pepe         €  26,70 

Gegrilde ossenhaas met peperbolletjes in roomsaus. 

 

 



  

 

313. Filetto gorgonzola         €  27,50 

Gegrilde ossenhaas met gorgonzola-kaasroomsaus. 

 

314. Grigliata mista di carne  *       €  24,80 

Gevarieerde gegrilde vleessoorten.  

 

315. Ossobuco milanese         €  25,50 

Kalfsschenkel gestoofd in groentesaus, geserveerd met risotto 

 

316. Carre d’agnello al forno*        €  26,70 

Gekruide lamskroon, bereid in de oven. 

 

317. Carre d’agnello con funghi di bosco * (Nieuw)              € 27,50 

Gegrilde lamskroon met bospaddenstoelen en balsamico-honingroomsaus. 

 

 

Filetto di pollo (kipfilet) 

 

275. Pollo alla griglia         €  15,80 

Kipfilet van de gril. 

 

276. Pollo alla diavola         €  16,50 

Kipfilet met pikante tomatensaus. 

 

277. Pollo al pepe          €  17,50 

Kipfilet met peperbolletjes in roomsaus. 

 

278. Pollo alla cacciatora        €  17,60 

Kipfilet met knoflook, paprika, champignons in tomatensaus. 

 

279. Pollo alla Marengo         €   18,90 



  
Secondi piatti di pesce (visgerechten) 

351. Pesce all forno  (nieuw)      €  24,50 

3 verschillende vissoorten met basilicum-tomatenroomsaus bereid in de oven. 

352. Salmone ai gamberetti        €  25,50 

Zalmfilet met garnalen en prei in roomsaus. 

353. Salmone in salsa         €  24,90 

Zalmfilet in basilicum-roomsaus. 

358. Camberoni La Riva         €  27,50 

6 grote garnalen in knoflookroomsaus. 

360. Camberoni speciali         €  27,50 

6 grote garnalen gebakken in olijfolie en knoflook met spaghetti aglio olio. 

361. Sogliola La Riva *         €  27,50 

Combinatie van st. Jakobsschelp, tongfilet in saffraan-preiroomsaus en spaghetti. 

362. Sogliola alla griglia *        dagprijs 

Gegrilde tong ± 500 gram. 

363. Sogliola alla crema         €  25,50 

Tongfilet in knoflookroomsaus. 

364. Sogliola ai Camberetti        €  26,50 

Tongfilet met garnalen en prei in roomsaus 

365. Sogliola al vino bianco        €  24,50 

Tongfilet in boter gebakken met witte-wijnsaus. 

366. Sogliola alla gorgonzola                 € 25,50 

Tongfilet met gorgonzola-saus. 

367. Sogliola alla salmone                 € 26,50 

Tongfilet met zalmfilet in basilicum-tomaten roomsaus. 

368. Sogliola al limoen                   € 24,70 

3 gebakken slibtongetjes met citroen en knoflook, afgeblust met een witte wijnsaus. 

369. Pesce di merluzzo                            € 24,50 

Gebakken kabeljauw met een overheerlijke saus van de chef. 

 

 



 

  

Pizza’s 

 

101. Margherita          €  11,50 

 Tomaten, kaas en oregano. 
 

102. Napoletana          €  13,50 

Tomaten, kaas, ansjovis, kappertjes en oregano. 
 

103. Salami           €  13.90 

Tomaten, kaas, salami en oregano. 
 

104. Prosciutto          €  13,70 

Tomaten, kaas, ham en oregano. 
 

105. Funghi           €  13,70 

Tomaten, kaas, champignons en oregano. 
 

107. Vesuvio          €  14,50 

Tomaten, kaas, champignons, salami en oregano. 
 

109. Quattro Stagioni         €  14,90 

Tomaten, kaas, ham, salami, champignons, artisjokken en oregano. 
 

110. Hawaï           €  14,80 

Tomaten, kaas,  ham, ananas en oregano. 
 

111. Quattro Formaggi         €  14,90 

Tomaten, 4 soorten kaas en oregano. 
 

112. Frutti di mare         €  14,50 

Tomaten en verschillende zeevruchten. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizza Speciali 

124. Daniëlle          €  14,70 

Tomaten, mozzarella, tonijn en rode uien. 

125. Pizza Caprese (nieuw)       €  15,50 

Mozzarella met verse tomaat en basilicum. 

 

126. Pizza di mama         €  16,50 

Tomaten, mozzarella, parmaham en basilicum. 

 

127. Lucas           €  17,80 

Tomaten, mozzarella, carpaccio, Parmazaanse kaas en rucola. 

 

128. Thomas          €  17,50 

Tomaten, mozzarella, garnalen, uien en gerookte zalm. 

 

129. Kamilio          €  16,70 

Tomaten, mozzarella, parmaham, pikante salami en rucola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vino della casa (huiswijn) 
       Glas  ½ liter  1 liter 
400. Rode wijn      €  4,50  €  12,50 €  19,50 
405. Witte wijn     €  4,50  €  12,50 €  19,50 
410. Rosé wijn      €  4,50  €  12,50 €  19,50 
415. Lambrusco Bianco     €  4,50  €  11,80 €  18,50 
420. Lambrusco Rosso     €  4,50  €  11,80 €  18,50                                                                                  

 
Vino speciali (speciale wijnen per glas) 

 

Montepulciano d’Abruzzo (rood)       €  5,50 
Pinot Grigio/ Chardonnay (wit)       €  4550  
Prosecco          €  4,90 
Spritz (Aperitivo Fresco)        €  4,90 
Dessert wijn           €  5,70 

Bevande (dranken) 
 

427.  Karaf water met ijs en citroen       €  2,50 
428.  Ranja          €  1,70 
429.  Diverse frisdranken         €  2,70 
430.  Jus d’orange         €  2,90 
431.  Appelsap          €  2,70 
432. Chocolademelk of Fristi        €  2,60 
433. Aqua Panna / S. Pellegrino 0,75 liter      €  5,70 
434  Ice Tea          €  2,90 

 
Bevande alcoliche (alcoholische dranken) 

 

449. Trappist (dubbel)         €  3,90 
450. Bier          €  2,95 
451. Wit Bier          €  3,90 
452. Bier 0,5 liter         €  5,80 
453. Palm           €  3,70 
454. Malt Bier/Radler         €  3,50 
455. Nastro Azzuro         €  3,90 
456. Rode Port / Witte Port             €  3,90 
458. Sherry droog / Sherry medium       €  4,20 
460. Jonge Jenever         €  3,90 
461. Campari          €  4,90 
462. Aperol Aperitivo         €  4,50 
462. Witte Martini / Rode Martini       €  4,30 
464. Remy Martin         €  7,90 
465. Jameson Irish whisky / Johnny Walker      €  4,50 
467. Chivas Regal         €  7,90 
468. Bacardi           €  6,20 
472. Spatje          €  6,50 
473 Cognac V.S / Calvados        €  6,90 
474. Crodino          €  3,50                       


