BOTERHAMMEN VAN MENNO

Vers gebakken desembrood van Menno van ’t Hoen met een
knapperige korst…

Vic’s lunchplank

soepje, kroket, gebakken eitje, desemboterhammen,
ossenworst of belegen boerenkaas, vijgenchutney
12.50

Steak

gebakken biefstuk, mosterdmayonaise, gekarameliseerde zilveruitjes, rucola en tomaatjes 14.50

Carpaccio

met balsamico-truffeldressing, pijnboompitjes,
parmezaan en rucola 9.50

Ossenworst

Buffelmozzarella

met pesto, pijnboompitten, tomaat
en basilicumdressing 9.00

Belegen kaas

van Jan & Anneke uit Harmelen
met vijgenchutney 8.75

Avocado en gegratineerde geitenkaas
met hummus, walnoten en rucola 10.50

Hummus

met gegrilde groenten en basilicumdressing
9.00 (met gerookte kipfilet +1.00)

CLUBSANDWICH & VERSE FRIETEN

met mosterdmayonaise, augurk
en Amsterdamse uien 8.75

Classic

Smashed avocado toast

Fish

		

met een gebakken eitje 8.75

(met bacon +1.00 of met gerookte zalm +2.50)

Kroketten

van de kroketterij ‘De Bourgondiër’ met mosterd 9.75

Huisgemaakte tonijnsalade

met bleekselderij, kappertjes, rode ui en rucola 8.75

Garnalenkroketjes

van ‘Holtkamp’ met citroenmayonaise en gefrituurde
peterselie 11.50

Huisgemaakte salade van gerookte zalm

met rivierkreeftjes, bosui, dille en kappertjes 10.50

Gebakken eieren

kakelvers uit Hekendorp
-met knapperige spek en/of meegebakken kaas
en/of ham 9.50
-met salami, kaas, tomaat en groene pepertjes 9.75

Omelet met truffel 10.00
Omelet

met spekjes en groenten 10.00

spek, gerookte kipfilet en tomaat 10.00
gerookte zalm en forel 11.50

BLT

crispy fried Bacon, Lettuce & Tomato 10.00
(met avocado +2.00)

		

SOEP & BROOD
Soep van gepofte aubergine

met bruchetta van Coppa di Parma
(kan ook vegetarisch) 8.50

Pomodorisoep

met pesto en mozzarella-tosti 7.50

Thaise mosselsoep 11.50

TAART & VERSGEPERSTE SAPJES
Proeverij van 3 verschillende taarten 6.50
Wortel-appel-gembersap 3.50
Jus d’orange 3.50

SPECIALS
Steak

met gekarameliseerde zilveruitjes, verse frieten
en rucolasalade 17.50

Big Vic

onze hamburger van Black Angus
met verse frieten 17.50

- met oude kaas, ei en truffelmayonaise
- met blauwaderkaas, spek en uienchutney

Catch of the day (dagprijs)
Rode curry

met zoete aardappel, linzen, mango
en naanbrood 17.50 (met gamba’s +4.50)

Club Victoria

gerookte kipfilet, ijsbergsla, tomaat en mosterd;
zonder brood, zonder mayonaise, en toch erg
lekker! 9.25

SALADE & BROOD
Poké Bowl

zalm, avocado, sojaboontjes, komkommer, radijs,
sushirijst en sesamdressing 12.00

Salade Surf & Turf

gemarineerde gamba’s, ossenhaas, gember,
koriander en rode ui 13.00

Linzensalade

met gegrilde groenten, gebrokkelde feta,
granaatappel en abrikozendressing 10.00

