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Lunchkaart  
 

Lunchkaart  

  

 
 
Het Rijks’ klassiekers: 
Kippendij saté        € 17 
Atjar, cassave kroepoek, frites of brood 
Uitsmijter  
Ham/kaas/spek en/of tomaat    vanaf € 7 
Twee ambachtelijke kroketten met vloerbrood   € 8 
Croque-monsieur van de grill     vanaf € 4 
Met ham/kaas en/of tomaat  
Open croque-monsieur uit de oven    vanaf € 7 
Met ham/kaas en/of tomaat  
 
Het Rijks’ specialiteiten:  
Kimchi burger; vegan & duurzaam     € 14 
Zoetzure komkommer, kimchi, tomaten, kewpiemayonaise  
met frites en mayonaise       
 
Pita Bianca heerlijke pita van de grill met gerookte ribeye,  € 14 
Reypenaer en truffelmayonaise     
  
Noodle salade:  

 Torikatsu; krokante kip & sesam-sojasaus  € 15 
 Sake-Ebi;  zalm, gefrituurde garnaal & sesam-sojasaus € 15 

 
 
 
 

 
 
Soep van het seizoen       € 7 
Roma tomatensoep met een vleugje room    € 7 
 
Diverse belegde broodjes      vanaf € 3 
Zoals: ham/kaas/kroket/gezond/gerookte ribeye/ei & bacon  
Lunchpakketje voor in de baan:   
3 belegde broodjes en een stuk fruit     € 9 
 
 

Tip van chef 
Flammkuchen  

€ 12.50 
Klassiek: spek en ui 

Pikant: kippendij, groene pepers en rode ui  

 
 

Populairste broodje van de week 
Pulled chicken  

€ 8 
Ciabatta met pulled chicken BBQ-saus, rode ui en koolsalade  
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Comfort food 

 

 
 
Sharing & Borrelgarnituur: 
 
Flammkuchen       € 12.50 
Spek & ui/ Kip pikant      
Loaded fries American      € 12.50 
Pulled beef, coleslaw en kaas  
Broodplankje        € 6 
Met diverse broodjes, dippers en roomboter  
Tortilla chips         € 8 
Crème fraîche, gesmolten kaas en chilisaus   
Extra topping: pulled chicken en jalapeño pepers           + € 3 
 
Puntzak frites met mayonaise     € 4 
Traditionele bitterballen met mosterd (8 stuks)   € 5 
Ambachtelijke bitterballen met mosterd (8 stuks)   € 10 
Vegetarische bitterballen met mosterd (8 stuks)   € 10 
Gemengd bittergarnituur met saus naar keuze (12 stuks)  € 10 
Vegetarisch gemengd bittergarnituur (12 stuks)   € 10 
Krokante kip variatie 12 heerlijk gefrituurde kipsnacks   € 10 

 
 
 
 

Voor bij de borrel  
 

 
 
Comfortfood: (tussengerecht formaat)    € 12,50 
Tip: ook lekker als lunch! 
 
48hrs gegaarde sukade  
In jus geserveerd met brood of frites  
Wildpastei  
Geserveerd met Amsterdamse uitjes en een kleine salade 
Gamba’s pil pil  
Geserveerd met brood en een kleine salade 
Zalm tataki  
Met soja, sesam en cassave crackers 
Paddenstoelen wellington   
Bladerdeeg gevuld met paddenstoelen, knoflook en pesto 
Gravlax vegan & duurzaam  
Geserveerd in een wrap met krokante avocado 
Deze veganistische versie van de bekende zalm heeft een frisse kruidige-
citrusachtige kick. De smaak is zo gevormd dat deze ook kan voldoen aan 
de voorkeuren van visliefhebbers.  
 

 


