
Aspergesoep   8 
met coppa di parma en kervel  
      
Soep van tuinerwtjes (v)   8 
met pestocrostini en bosui

Soep & Brood   12
soepje naar keuze, 1 belegde desemboterham 
naar keuze (belegen kaas, ossenworst, 
makreelsalade of hummus 
met gegrilge groenten) 

Vic's Lunchplank (v)   14
drie boterhammen met gebakken eitje, kroket, 
kaas of ossenworst en een soepje

Friet met Belgisch stoofvlees   14

Catch of the day
vraag naar de vis van de dag! 

Big Vic   18
Black Angusburger, brie, serranochips, 
truffelmayo, ijsbergsla en frieten

Classic Beyond Burger (vegan)   17  
met avocado, vegan kaas, ijsbergsla,
srirachamayo en zoete aardappelfriet

Tagliata di manzo   23
runderentrecôte, tomaatjes, rucola,
parmezaan en kruidenfrieten

Steak   16
met gekarameliseerde zilveruitjes, rucola,
tomaatjes en brood
(met friet i.p.v. brood +2)

Knolselderijsteak   16 
met kruidige linzen, abrikozendressing 
en groene asperges

SPECIALS

Rueben   13
met pekelvlees, zuurkool en kaas

Classic   12
met spek, gerookte kipfilet en tomaat

Fish   13
met gerookte zalm en forel

*avocado bij je clubsandwich? +2
  

CLUBSANDWICH MET FRIET

Steak Tartare   10
met truffel, kappertjes 
en een gepocheerd eitje
(kan ook met salade i.p.v. brood)
   
Kroketten   10
van ‘De Bourgondiër’

Ossenworst   9
met cornichons en piccalillymayo

Buratta 'Caprese' (v)   11.5
met tomaat en basilicumolie

Belegen kaas (v)   9
met vijgenchutney 

Avocado (v)   11  
met gegratineerde geitenkaas, 
hummus, amandelen en rucola
  
Gebakken eieren   10  
met spek en/of meegebakken 
kaas en/of ham en/of avocado 
(kan ook met salade 
i.p.v. brood)

Smashed avocado toast (v)   9
met een gebakken eitje  
(bacon +1 / gerookte zalm +2.5)

Huisgemaakte makreelsalade   9
met appel en limoenmayonaise

Hummus en gegrilde groenten (v)   9  
met basilicumdressing 
(met gerookte kipfilet +2)

Garnalenkroketjes van 'Holtkamp'   10
met citroenmayonaise 
en gefrituurde peterselie

BOTERHAMMEN VAN MENNO

Beef Salad   15 
met roergebakken ossenhaas, 
koriander, paprika, salade, rode ui, 
radijs, cashewnoot en sesamdressing

Salade ‘Riche’   15 
met oester, garnalen, gerookte zalm, 
gamba, makreel, avocado, edamame 
en limoenmayonaise

Quinoasalade (vegan)   12
met hummus, gegrilde groenten, 
tahinidressing en granaatappel

PROEVERIJ VAN 3 TAARTEN   7

FRIETEN / ZOETE AARDAPPELFRIETEN  4.5

VERSE SAPPEN   3.5
wortel-appel-gember / jus d'orange

SALADES     *geserveerd met brood 

SOEPEN


