
boterhammen van menno

Steak Tartare met truffel, kappertjes en een gepocheerd eitje (kan ook met salade ipv brood)   14 

Kroketten van ‘De Bourgondiër’   12

Ossenworst met cornichons en piccalillymayo   10 

Burrata ‘Caprese’ met tomaat en basilicumolie*   13

Belegen kaas / Oude kaas met vijgenchutney*   9

Avocado met gegratineerde geitenkaas, hummus, amandelen en rucola*   12

Gebakken eieren (kan ook met salade i.p.v. brood)**   10   /   met spek, ham, kaas of avocado   +2   /    
met gerookte zalm   +3

Smashed avocado toast met een gebakken eitje**   10   /   met bacon   +2   / met gerookte zalm   +3

Huisgemaakte makreelsalade met appel en limoenmayonaise   9 

Hummus met gegrilde groenten en basilicumdressing**   10   /   met gerookte kipfilet   +2

Garnalenkroketjes van ‘Holtkamp’ met citroenmayonaise en gefrituurde peterselie   12

salades geserveerd met brood

Poké Bowl van zalm, sojaboontjes, rijst, komkommer, radijs, avocado en sesamdressing   14

Salade van pittige kip met paprika-tomatensalsa, couscous, rucola en tijmdressing   15

Quinoasalade met geroosterde bietjes, feta, granaatappel, pompoenpit en sesamdressing*   14

specials

Vic’s Lunchplank drie boterhammen met gebakken eitje, kroket, kaas of ossenworst en een soepje**   14

Friet met Belgisch stoofvlees   15

Catch of the day (vraag naar de dagverse vis)   dagprijs

Big Vic (Black Angusburger) met Coppa di Parma, brie, ijsbergsalade, truffelmayonaise en verse frieten   19

Classic Beyond Burger met avocado, vegan kaas, ijsbergsla, srirachamayonaise en zoete aardappelfriet***   18

Tagliata di manzo runderentrecôte, tomaatjes, rucola, parmezaan en kruidenfrieten   25

Steak met gekarameliseerde zilveruitjes, rucola, tomaatjes en brood   19   /   met friet ipv brood   +2

Rendang met jackfruit, spitskool, taugé, zoete aardappelfriet en pickles***   17

Hele dorade uit de oven met gegrilde groenten, ratte-aardappeltjes en aïoli   23
  

erbij / erna
Verse frieten / Zoete aardappelfrieten   5     Gegrilde groenten   7     Proeverij van drie taarten   8
Wortel-appel-gembersap/ Jus d’Orange   4   

* vegetarisch   ** kan ook vegetarisch   *** veganistisch

soepen

Geroosterde pompoensoep met pistache en gamba**   9

Tom Kha Kai (Thaise kippensoep) met citroengras en kokos   9

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

sandwich met friet

Clubsandwich Classic met spek, gerookte kipfilet en tomaat   12   /   met avocado +2

Clubsandwich Fish met gerookte zalm en forel   13   /   met avocado +2


