Vigor streetfood
‘Weekspecial Vigor’
Fazant met zuurkool, spekkrokant, fazantenjus en aardappelcrème

€17,5

‘Vigor’s favorite’
Bao buns met Iberico buikspek en komkommer kimchi (2 stuks)

€9,-

Lorenzo’s favorites met ‘zijn’ nuocnam dip
Springrolls met kip, mango, kool en chili (2 stuks)
Springrolls met garnaal, kosho, paksoi en taugé (2 stuks)
Springrolls met kool, paksoi en pickles (2 stuks) (V.)
(Ook wel rice paper rolls genoemd, genieten op kamertemperatuur)

€7,5
€8,€6,-

Pastei met cepes en gerookte BBQ-knolselderij (V.)

€4,5

Crabcakes met bieslookcrème (4 stuks)

€14,-

Hotdog met Vigor special sauce en ui

€8,5

Pompoensoep Vigor Style (1 liter)

€12,5

Okonomiyaki met krokante sjalot, soja mayo en bonito
(ook vegetarisch te bestellen)

€15,-

Rendang met pandanrijst en atjar ketimoen

€17,5

‘Randy’s family recipe’
Sateh ajam met krokante ui en cassave (4 stuks)

€12,-

‘Van de smoker van Joost’
Char Siu met atjar en pandanrijst

€15,-

Shortrib, gelakt met Unagi en krokante ui

€18,5

Side dishes
Pad Thai (V.)
Nasi goreng
Sambal goreng boontjes
Gegrilde groenten met humus (V.)
Vigor zuurdesembrood met gebakken spekvet (2 stuks)

€7,5
€6,€6,5
€8,€5,-

Classics
Oester met sjalot en Sherry azijn (per stuk)
Pata Negra ‘Paleta Iberica Bellota’

€5,€16,-

Nagerechten
Appel frangipane taartje
Vanille-mascarpone taartje met framboos en roze peper

€4,5
€8,5

Wijnen wijnen wijnen
Champagne:
Thienot, Chardonnay/Meunier/Pinot Noir, Reims, France (elegant & balanced)
Jacquesson, Extra Brut, Pinot Noir/Chardonnay, Ay, France (intense & complex)

€45,€60,-

Wit:
Domaine Garras, Joy Selection, Cote de Gasgogne, France (fruity & light)
Pieropan, Soave Classico, Veneto, Italy (fresh & fruity)
Javi Revert, La font Tossal d’Angel blanco, Malvasia, Valencia, Spain (ripe & aromatic)
Les Trois Dames, Pouilly-Fuissé, Chardonnay, Bourgogne, France (creamy & round)
Inopia Blanc, Rhône blend, Rhône, France (rich & smooth)

€20,€20,€20,€35,€60,-

Rood:
Raddeck, Spatburgunder, Rheinhessen, Germany (fruity & gently)
Rolf Binder ‘Christa Rolf’, Grenache/Shiraz, Barossa, Australia (juicy & smooth)
Vinas de Gain, Artadi, Tempranillo, Rioja, Spain (aromatic & woody)
Aalto, Tempranillo, Ribera del Duero, Spain (intense & power)

€20,€20,€40,€60,-

Vigor streetfood
Afhaal: 7 dagen in de week te bestellen tot uiterlijk 16:00 uur op de dag van afhalen.
Afhalen tussen 16:00 & 19:30 uur (Een aangepaste afhaaltijd gewenst: bel ons gerust!)
Geef bij je bestelling graag door op welk tijdstip je je bestelling wilt ophalen.
Bezorging: bij besteding vanaf €60,- op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 18:00 en 19:00 uur
in Vught, Helvoirt, Cromvoirt en in het centrum van Den Bosch.
Geef het graag aan bij je bestelling dat je wilt laten bezorgen en deel je adres en telefoonnummer.
Zoals eerder gezegd: we blijven positief en gaan op volle kracht vooruit.
Met de sluiting van de horeca openen wij onze heimelijke droom:
Onze pop-up met streetfood gerechten, Vigor style!
Dit zijn niet onze gebruikelijke Vigor gerechten die wij normaliter serveren,
want die komen gewoon het beste tot zijn recht in ons restaurant.
Met de bereidingswijze en service die je van ons gewend bent.
Maar dit is juist een kans om onze ultieme favorites met jullie te delen:
heerlijke streetfood gerechten die je perfect thuis kan genieten.
Echt comfort food. En wie kan dat nou niet gebruiken in deze tijd?
Je warmt de gerechten, bij welke het gewenst is warm te genieten, thuis snel op met een korte instructie die je van ons
meekrijgt. Zo kan je je eigen diner zelf timen en bepalen wanneer je wat geniet. Het voorkomt gehaast bij het ophalen en
de reis naar huis en waarborgt de beste kwaliteit van de gerechten.
Te bestellen via onze webshop, maar als je vragen hebt of hulp nodig bij het samenstellen van je menu,
bel gerust (073 792 00 00) tussen 13:00 en 19:00 uur of mail ons (info@restaurantvigor.nl).
Bestellen kan tot uiterlijk 16:00 uur op de dag van afhalen.
“Every family has a story… Welcome to ours…”

