Ristobar Menukaart
Voorgerechten (12.00 tot 21.30 uur)
Piadina
met gerookte zalm, mascarpone, gegrilde aubergine
en artisjok

€ 8,50

Ravioli
met paddestoelen, rucola en parmezaan

€ 9,50

Soepen (12.00 tot 21.30 uur)
Kharcho
Georgische soep met rundvlees, fenegriek, saffraan
en koriander

€ 5,50

Knolselderij pastinaaksoep

€ 5,50

hoofdgerechten (12.00 tot 21.30 uur)
Saffraan risotto
met geroosterde paarse wortel, ridderzwammen,
munt en manchego

€ 17,50

Cannelloni
met feta, spinazie en tomatensaus

€ 16,50

Zacht gegaarde varkenswang
met gemarineerd buikspek, hummus, groenten
en aceto balsamicojus

€ 19,50

Kabeljauw ( )
met bloemkool, ansjovis en krokant brood

€ 19,50

2018

Dutch weedburger
€ 14,50
zeewierburger, 100% vegan met
coleslaw
Mosselen ( )
€ 18,50
met zeekraal, venkel en
mosterdmayonaise.
Incl. een klein portie friet
of brood
Bavette ( )
€ 19,50
met aceto balsamico, rucola,
parmezaanse kaas en
geroosterde groenten.
Incl. een klein portie friet
6 Oesters
€ 12,50
met rode ui vinaigrette
Zuurdesembrood
€ 5,00
met dukkah, tapenade en
olijfolie
Verse friet
€ 1,75/3,50
met huisgemaakte mayonaise

Lekker bij de koffie
€ 3,50
€ 3,50

met mascarponecrème

Broodpudding
met boerenjongensijs

€ 7,50

Crème Brûlée

€ 6,50

Kazen van de Kaaszaak( )
met bananen-notenbrood en aceto balsamico

€ 8,50

Ristobar
Koffie + taart

€ 3,00
€ 5,00

Allergenenwijzer
Vegetarisch

Lunch (12.00 tot 16.00 uur)

Veganistisch

Eitje ( )
uitsmijter, omelet, roerei of zoals u wenst

€ 8,50

Pistoletje ( )
met belegen kaas van de Kaaszaak of Coppa di Parma
met balsamico en zongedroogde tomaat

€ 4,50

Tosti pesto
€ 6,50
met kaas van de Kaaszaak en dip van zongedroogde tomaat
Biologische Hot Dog
met sweet relish

T/m

Klassiekers

Apple pie
Carrot cake

Nagerechten (12.00 tot 21.30 uur)

8 Ma
14 ma

€ 6,50

Tuna Sandwich
€ 7,50
van robuust brood met zongedroogde tomaat, olijven en ei

Glutenvrij
Wanneer een symbool tussen
haakjes staat kunt u aan de
bediening vragen of het gerecht
kan worden aangepast.

Voor onze arrangementen
ZIE achterzijde
van de menukaart
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Nu op de Tap:
Brouwerij ‘T IJ Zatte
Om de keuze in de Ristobar afwisselend
te houden hebben we regelmatig een
nieuw
biertje op de tap. Op dit moment is
dat Zatte van Brouwerij ’t IJ.
De Zatte is het eerste bier dat in
1985 uit de tanks van Brouwerij ’t IJ
kwam. Een echte klassieker dus. Het
is een tripel, waaronder volgens de
Belgische traditie zwaardere blonde bieren vallen. De Zatte maakt dit
meer dan waar. Het is een stevig goudgeel bier met een geur van vers fruit
en hier en daar een vleugje graan. De
smaak is licht zoet en eindigt in een
fijne droge afdronk.

Reserveren voor Ristobar:

K
EAT & SNEA
r € 18,5o

Openingstijden:

Ma-Vr: 12.00 - 24.00
Za:
10.30 - 24.00
Zo:
10.30 - 23.00

elke maandag voo

Tel: 085-902 29 97

Food & Film 23.50

Eat & Sneak 18.50

Iedere dinsdag en
donderdag is het
Food & Film bij Cinecitta.
U kiest een mooie film en
één hoofdgerecht.

Elke maandag kiest onze
chefkok het hoofdgerecht
en onze programmeur de film
voor u.

Arrangement

Lunch & Film 14.50

b
b

3 gerechten
(keuze van de chef)
+ 2 drankjes
+ 1 film
Zondag t/m donderdag
Vrijdag en zaterdag

€ 37,50
€ 41,50

b
b

Dagelijks een lunchgerecht
(of een soep) naar keuze
in combinatie met een filmticket (12.00 tot 16.00
uur).
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