
Vigor Take away  
 
Wintertruffel-menu 3 gangen        €45,- 
1.Coquille met knolselderij, hazelnoot en verse wintertruffel 
2.Pot-au-feu met groentjes, aardappel, nage en verse wintertruffel 
3.Tartufomisu met koffie, Don Papa rum, Kahlua en verse wintertruffel 
 
'Balleke Vigor'… The Luxury Edition…  
Kalfsgehaktbal gevuld met eendenlever       €22,5 
Erbij: aardappeltjes uit de oven, gebakken champignons en verse truffelmayo    
 
streetfood      
 
Springrolls met kip, mango, kool en chili (2 stuks)       €7,5 
Springrolls met garnaal, kosho, paksoi en taugé (2 stuks)      €8,- 
Springrolls met kool, paksoi en pickles (2 stuks) (V.)      €6,- 
Ook wel rice paper rolls genoemd, met nuocnam dip on the side,  
naar het recept van Lorenzo, genieten op kamertemperatuur       
 
Bapao rendang           €7,5 
   
Okonomiyaki met krokante sjalot, zolderspek en bonito (ook vegetarisch te bestellen)   €15,- 
   
Halve kreeft, gegratineerd met oude kaas en pasta on the side     €22,- 
 
Gelakt buikspek, hoisin, 5-spices, atjar en pandanrijst      €16,- 
 
Sticky chicken, sesam, bosui, koriander en pandanrijst       €16,- 
 
Side dishes  
Pad Thai (V.)           €7,5 
Nasi goreng           €6,- 
Pasta aglio e olio (V.)         €6,- 
 
Soup  
Truffelsoep, cepes en verse wintertruffel (1/2 liter) (V.)       €15,- 
Ramen, noodles, buikspek, ei en paksoy       €14,-
Pompoensoep Vigor Style (1 liter) (V.)        €12,5 
       
Sweets 
Mascarpone-vanille mousse, vijg, kardemom en chocolade (V.)     €8,5 
Pavlova, koffie, banaan en Don Papa rum (V.)       €7,5 
Millionairs shortbread, fudge, zeezout en chocolade (V.)      €8,- 
 
Wines     
Champagne:  
Frèrejean Frères, Brut, Chardonnay/ Pinot Noir, 1er Cru, France (elegant & balanced)   €45,- 
Jacquesson, Extra Brut, Pinot Noir/Chardonnay, Ay, France (intense & complex)   €60,- 
Frèrejean Frères, Cuvée des Hussards, Brut, Chardonnay/ Pinot Noir, 1er Cru, France (full-bodied) €90,- 
 
White: 
Domaine Garras, Joy Selection, Cote de Gasgogne, France (fruity & light)     €20,- 
Raddeck, Silvaner, Rheinhessen, Germany (fresh & vibrant)     €20,- 
Sophie, Iona, Elgin, South-Africa (elegant & light)      €20,- 
Ekam, Castell d’Encus, Albariño/Riesling, Costers del Segre, Spain (sunny & aromatic)   €40,- 
Rully, Jacqueson, Chardonnay, Burgundy, France (round & expressive)     €40,- 
Xion, Albariño, Bodegas Attis, Rias Baixas, Spain (fruity & aromatic) Magnum (1,5 litre)  €50,- 
 
Red: 
Raddeck, Spatburgunder, Rheinhessen, Germany (fruity & gently)     €20,- 
FOZ, Touriga Nacional, Alfrocheiro and others, Dao, Portugal (fruity & intense)   €20,- 
Vinas de Gain, Artadi, Tempranillo, Rioja, Spain (aromatic & woody)    €40,- 
Crozes-Hermitage, Alain Graillot, Syrah, Rhône, France (fruity & dark)    €60,- 
Aalto, Tempranillo, Ribera del Duero, Spain (intense & power)     €60,- 
Flor de Pingus, Tinto Fino, Ribera del Duero, Spain (strong & concentrated)    €105,- 
Tips trufflemenu, Piemontese red:  
Langhe, Nebbiolo, Produttori del Barbaresco, Piëmont, Italy (smooth & fruity)    €35,- 
Barolo, Nebbiolo, Giacomo Fenocchio, Piëmonte, Italy (warm & spicy)     €45,- 
Barbaresco, Nebbiolo, Produttori del Barbaresco, Piëmont, Italy (elegant & complex)   €50,- 



Vigor Take away 
 
Afhaal: 7 dagen in de week te bestellen tot uiterlijk 16:00 uur op de dag van afhalen. 
Afhalen tussen 16:00 & 19:00 uur (Een aangepaste afhaaltijd gewenst: bel ons gerust!) 
Geef bij je bestelling graag door op welk tijdstip je je bestelling wilt ophalen bij Vigor. 
  
Zoals eerder gezegd: we blijven positief en gaan op volle kracht vooruit.  
Met de sluiting van de horeca hebben we onze heimelijke droom geopend:  
Onze pop-up met streetfood gerechten, Vigor style! 
En daarnaast een aantal specials zoals een wisselend menu, de special-maaltijd en niet te vergeten: 
Onze take away wijnkaart met favorieten in dit seizoen. 
 
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 ook gehaast bij het ophalen en de reis naar huis en waarborgt de beste kwaliteit van onze gerechten.  
 
Te bestellen via onze webshop, maar als je vragen hebt of hulp nodig bij het samenstellen van je menu, 
bel (073 792 00 00) of mail ons (info@restaurantvigor.nl) gerust. 
 
“Every family has a story… Welcome to ours…”  
 
 

 


