
Carpaccio van Palmesteynrund    10
met parmezaan, truffeldressing,
pijnboompitjes en rucola    
 
Wildpaté       9
met pruimen, pistachenootjes, warme rode
kool en dressing van Pedro Ximénez  

Tom Kha Kai      8
Thaise kippensoep met kokosmelk, 
citroengras, gember en champignons, 
met maiskoekjes en chilisaus 

Poké Bowl      12
zalm, rijst, avocado, sojabonen, radijs, 
komkommer, wakame en sesamdressing
(als hoofdgerecht +5) 
  
Rillettes van gerookte makreel    9
met salade van zuurkool en groene appel 
 
Pompoen-limabonensoep   v       8
met salieboter, geroosterde 
pompoenpitten en parmezaankoekje
   
Flammkuchen   v        10
met paddenstoelen, Tête de Moine
en truffelcrème  

voor

     
Salade van gerookte eendenborst    17 
met rode biet, sinaasappel, hazelnoten 
en balsamico dressing 
       
Salade pittige kip      17
met mango, avocado, tomaatjes, munt, lente ui,
cashews, koriander en sesamdressing

Salade van spinazie en geitenkaas   v    17
met geroosterde pastinaak, kastanjechampignons
en zoetzure mosterdkaviaar
  

salades met verse frieten

Côte de boeuf (2p)       49
met chimichurrie, paprika wedges, 
gegrilde limoen en salade   
 
Big Vic        18 
hamburger van Black Angus met spek, brie,
rode uiencompote, rucola en verse frieten
  
Lamsstoofpotje      18
met pompoen, linzen, aubergine, komijn 
granaatappel en naanbrood

Catch of the day            dagprijs
vraag onze bediening naar de vis 
van de dag
   
Zwaardvis      22
met parelcouscous, rode en gele biet
en pesto van peterselie, hazelnoot
en citroen
   
Groentecurry   v       17
met pinda’s, gekookt eitje, zwarte rijst 
en zoetzure komkommer
  
Kaasfondue   v        17
van Gruyère en Emmentaler, met augurken,
wortel, bloemkool, radijs en gegrild brood
  

hoofd

Italiaanse kazen van Gery    13
met rozijnen-vijgenbrood en dadelsalsa  
  
Crumble van appel en pompoen   9
met krenten en boerenjongens-ijs

Crème brûlée van witte chocolade   8
met walnootijs
 
Panna cotta van kardemom    8
en bloedsinaasappel

Bananensplit      8
met karamel, hazelnoot en vanille-ijs
   
Tiramisu van koffie en amaretto   8
  
Vic's Snicks      8
homemade Snickers met vanille-ijs
  
Proeverij van homemade taarten   7

Proeverij van stukjes pure chocolade   6

na

Menukaart

Seizoensgerecht
wisselend gerecht

van de Chef

Antipasti  -  verschillende Italiaanse starters

Tagliata di manzo (ook los te bestellen voor 23.5 pp)
gegrilde dry-aged entrecote, tomaatjes, parmezaan, 
oregano en kruidenfrieten
of
Catch of the day
vraag de bediening naar de vis van de dag

Dessert etagère

sharing dinner 34.5 pp

per tafel
te bestel len

     
Verse frieten & Victoria’s mayo         3.5 
Gegrilde groenten          6.5
Rucolasalade, parmezaan en pijnboompitten     

erbij

 4.5


