
 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL RIVER RESTAURANT ON THE PIER. 

Här sitter du bokstavligen mitt i det sjöhistoriska Göteborg! Vi hoppas den betagande utsikten 

över Göta Älv & miljön här hos oss får dig att njuta lite extra av ditt besök. 

Vi erbjuder unika exklusiva lokaler i en avslappnad & unik atmosfär som passar utmärkt för 

sällskap, möten, föreläsning, personalaktivitet, jubilarer, examen & mycket mer. 

 

THE VIEW 60-180 PERSONER 

Belägen på plan 2 med fantastisk panoramavy över hamn & stad. 

-Lokalhyra: från 3500 kr exkl moms / 4375:- inkl moms 

- mat & dryck tillkommer 

-Teknisk utrustning tillkommer efter önskemål 

 

 

 

Vid väder kan man mingla eller njuta av kaffet på vår 600 kvm stora pir mitt i Göteborgs 

hamninlopp. 

 

 



THE OCEAN 40-80 PERSONER 

Vår nybyggda glasveranda belägen direkt på vattnet. 

– Lokalhyra 3500 kr exkl. moms/ 4375: - inkl. moms. 

– mat & dryck tillkommer 

Teknisk utrustning tillkommer efter önskemål  

 

THE DOCK & THE BRIDGE” 30-50 PERSONER 

Våra mindre matsalar båda i sin unika stil, runda härliga fönster som bjuder 

på havsutsikt. 

Lokalhyra 2500 kr exkl. moms 25 % / 3125: - inkl. moms 

-mat & dryck tillkommer 

teknisk utrustning tillkommer efter önskemål  

 

 

 

För mat & dryck se nästa sida  



 

2-RÄTTERS LUNCH: 

 

Dagens nyfångade fisk inkl. salladsskål, stilla & kolsyrat vatten, nybakat bröd samt Rivers 

fantastiska dessertbuffé & kaffe  

250: - exkl. moms 12 % / 280: - inkl. moms  

( vegetariskt eller köttalternativ kan erbjudas vid förbeställda antal) 

3-RÄTTERS LUNCH: 

  

Förrätt, & varmrätt inspirerad från havet samt Rivers fantastiska dessertbuffé & kaffe 

Stilla & kolsyrat vattens samt nybakad bröd, färskost samt kaffe. 

(Vegetariskt eller köttmeny kan erbjudas vid förbeställda antal) 

360: - exkl. moms/ 403: - inkl. moms  

DRYCKESPRISER: 

 

Husets val av flaska mousserande 6-7 glas 

305: - exkl. moms/385: - inkl. moms 

Flaska husets vita, röda & rosé  

272: - exkl. moms/340: - inkl. moms 

Flaska öl & cider 33 cl 

från 50: - exkl. moms/62: - inkl. moms 

Flaska Alkoholfritt mousserande, vin  

174: - exkl. moms/ 195: - inkl. moms 

Alkoholfri öl & cider 

35: - exkl. moms/39: - inkl. moms 

 

 



 

TEAM RIVER 

Vår filosofi är att alltid sätta gästen i främsta rummet, och att ge en känsla av att till oss är alla 

välkomna   

 

Med erfarna krögare i spetsen & medarbetare i nyckelpositioner med många års erfarenhet av 

branschen lovar vi alltid ett väl genomfört arrangemang! 

 

 På River gör vårt fantastiska kök sitt yttersta för att överraska och tillfredsställa smaklökarna. Med 

så mycket lokala råvaror som möjligt och ett noga urval, är kvalitén på maten som serveras i 

absolut toppnivå. 

Vi ser fram emot att få vara med & arrangera er tillställning 

 

 

ÖVRIGT/AVBOKNING ANTAL GÄSTER 

Glöm inte att meddela om antalet gäster minskar senast 3 dagar innan ankomst för att undvika 

debitering  

Vi förbehåller oss rätten att ändra rätternas tillbehör efter säsongens utbud av råvaror samt att 

fiskefångsten är beroende på väder & vind. 

Borden är vackert dukade med linne & servetter, enkel blomma & levande ljus  

Vi hjälper gärna till att ta fram passande underhållning eller transport till er middag! 

 

 

+46 31 51 00 00 

www.riverrestaurant.se/ Info@riverrestaurant.se 

 

http://www.riverrestaurant.se/
mailto:Info@rivercafe.se

