belegde desemboterhammen
Vic’s lunchplank			

13

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

Belegen kaas v			 9
van Jan & Anneke uit Harmelen,
met vijgenchutney

Carpaccio				10
met mosterdcrème, oude geitenkaas,
pijnboompitjes en rucola

Ossenworst				9

met mosterdmayonaise, augurk
en Amsterdamse uien
		
Smashed avocado toast v 		
9
met een gebakken eitje
(met bacon +1 of met gerookte zalm +2.5)
		
Kroketten				10
van de kroketterij ‘De Bourgondiër’
met mosterd		

Garnalenkroketjes			
van ‘Holtkamp’ met citroenmayonaise
en gefrituurde peterselie

12

salades & bowls

				

Salade met sesam-kip				12

met sinaasappel, rode kool, taugé, sesamzaadjes,
sesamdressing en desembrood
			

Poké Bowl					12
zalm, rijst, avocado, sojabonen, komkommer,
radijs, wakame en sesamdressing

Buddha Bowl v				10
zoete aardappel, zwarte rijst, eitje,
geroosterde kikkererwten, avocado, bladspinazie,
bolletje hummus en bolletje bietenhummus,
soyadressing en sesamzaadjes

Lunchkaart

ve rs ge baookkdenva n
de se m br ’t Ho en
Me nn o va n

huisgemaakt met appel en limoenmayonaise

Huisgemaakte tonijnsalade		
met bleekselderij, kappertjes,
rode ui en rucola

11

9

Steak					15

gebakken biefstuk, mosterdmayonaise,
gekarameliseerde zilveruitjes,
rucola en tomaatjes

Gebakken eieren v			

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

Omelet met truffel v			

10

spek, gerookte kipfilet en tomaat
(met avocado +2)

BLT				

10

Proeverij van 3 verschillende taarten
Wortel-appel-gembersap 		
Jus d’orange 				

7
3.5
3.5

crispy fried Bacon, Lettuce & Tomato
(met avocado +2)

specials

Steak					18

met gekarameliseerde zilveruitjes,
verse frieten, rucola en tomaatjes
						
Big Vic 				
18
hamburger van Black Angus met spek,
cheddar, ijsbergsla, truffelmayonaise met
chips en verse frieten

Catch of the day		

dagprijs

Rendang van pompoen v		
10

Boerenomelet				10
met spekjes en groenten
		
Buffelmozzarella v			
met pesto, pijnboompitten, tomaat
en basilicumdressing		
		

Classic					10

gerookte zalm en forel

Makreelsalade				9

huisgemaakt met rivierkreeftjes, bosui,
dille en kappertjes
			

				

Fish					12

belegde desemboterhammen

Salade van gerookte zalm		

club sandwich & verse frieten

9

Avocado en gegratineerde
geitenkaas v				11
met hummus, walnoten en rucola

Hummus v				9
met gegrilde groenten en basilicumdressing
(met gerookte kipfilet +1) 		

met courgette, rode linzen, paprika, limoen
en kokos (met kip +3)

17

Club Victoria				9
gerookte kipfilet, ijsbergsla, tomaat en
mosterd; zonder brood, zonder mayonaise,
en toch erg lekker!

soep & brood

				
Paprika-tomatensoep		

8
met pittige chorizo en kaasstengel		
							
Knolselderijsoep v			
8
met aardappelkaantjes en rozemarijn
(voor de flexitariër +spekjes)

