
 

 

Nyår på Restaurant River 2018 
19,00 - 03,00 

Varmt välkommen till ett elegant nyårsfirande med Göteborgs mest magnifika läge vid 

Älvstranden. Här sitter du bokstavligen mitt i det sjöhistoriska Göteborg med utsikt över staden 

samt hamninloppet med Älvsborgsbron i fonden.  
Vi börjar kvällen med en välkomstdrink vid ankomst för att sedan avnjuta en fantastisk 4-rätters 

meny inspirerad från hav, skog och land med omsorgsfullt utvalda viner till varje rätt. Vid tolvslaget 

ser vi de storslagna fyrverkerierna från första parkett varefter ni slår klackarna i taket och dansar in 

på småtimmarna. 

4-rätters Nyårsmeny 
Förrätt 

Jordärtskockssoppa med en brioche på västerbottencreme,  picklad kantarell & svart tryffel 

 

Förrätt 
Svensk Dovhjort med palsternackscreme, sotad rotselleri, enbärspicklade lingon & smörad viltsky 

 

Varmrätt 
Rödtunga med pilgrimsmousselin, krispiga jordärtskockor, blåmussel beurreblanc, tångkaviar & dill 

 

Dessert 
Chokladtrippel de lux med hallon och lakritscurd, färska hallon & pekannötscrunch 

 

.  

www.riverrestaurant.se  

http://www.riverrestaurant.se/


 Vinpaket 
Välkomstdrink serveras kl. 19,00 

Ett glas passande vin till första förrätten 

Ett glas passande vin till andra förrätten 

Ett glas passande vin till varmrätten 

Ett glas passande sött vin till dessert.  

Kaffe/ the  

Ett glas mousserande vin vid 12- slaget  

 

Efter 12-slaget  
Tar vår Dj plats & natten fortsätter med bar & dans för de som önskar fram till 03,00 

Dansgolv samt bar öppnar plan 2 

Lounge och bar plan 1 

 

Pris Nyårspaket: 
 4-Rätters middag med vinpaket & dans 1495 kr/PP 

 4-Rätters middag med alkoholfritt dryckespaket & dans 1050 kr/PP  

”Vi tycker jättemycket om barn men denna afton är endast för våra vuxna gäster på övre plan” 
 

Bokning, Bekräftelse & Förskottsbetalning  
Förfrågning & Bokning sker via Fredrik på fredrik@riverrestaurant.se 031-51 00 00 

När er bokning är gjord kommer en separat bekräftelse att skickas ut. 

Inför vår nyårssupé tar vi förskottsbetalning som sker via vårt bankgiro eller företags swish. 

Avbokning: 
 Avbokning kan göras fram till 21/12 i med full återbetalning. 

 

Hjärtligt välkomna att fira Nyår med oss! 

mailto:fredrik@riverrestaurant.se

