
Vigor Take away  
 
Weekspecial vlees         €39,-  
Côte de boeuf, (500 gram) voor twee personen. 
Krokante aardappel / Spitskool van de BBQ / Rode wijn jus 
 
Weekspecial vis         €26,- 
Gebakken Zeetong 
Citroen-peterselie beurre blanc / Krokante aardappel / Groene salade 
 
Vigor take away Streetfood                    
Bapao rendang          €7,5 
Octopus / BBQ / Aioli / Piment        €16,- 
Porkbelly spiesjes / Tosazu-gemberlak / Bonito (2 stuks)      €14,- 
Tsukune / Kipgehakt / Yakitori / Togarashi (2 stuks)      €10,- 
Crispy soft shell crab / Tomaat-Oloroso dip / Chipotle / Tomaatpoeder (4x ½ stuks)   €24,- 
Okonomiyaki/ Krokante sjalot / Zolderspek / Bonito (ook als vegetarisch te bestellen)   €16,- 
Viscurry / Kokosrijst / Paksoy / Naanbrood       €20,- 
Sticky Chicken / Sesam / Bosui / Pandanrijst       €16,- 
 
Side dishes  
Truffel Mac & Cheese / verse wintertruffel       €18,- 
Nasi Goreng          €6,- 
Parmesan fries / Zolderspek mayo        €6,- 
 
Soup  
Ramen / Noodles / Buikspek / Ei        €14,- 
Knolselderijsoep / Spek / Kervel (1 liter)       €12,5 
Aardappel velouté / BBQ prei / spek (1 liter)       €12,5,- 
 
Sweets 
Paris brest / Praline / Amandel        €9,- 
Croissant / Crème Suisse / Passionfruit curd / Pijnboompit-marshmallow     €7,5 
Millionairs Shortbread / Caramel / Chocolade       €8,- 
 
Wines     
Champagne:  
Frèrejean Frères, Brut, Chardonnay/ Pinot Noir, 1er Cru (elegant & balanced)   €45,- 
Billecart-Salmon, Brut Réserve, Pinot Noir/ Chardonnay/ Meunier (fresh & vibrant)   €55,- 
Jacquesson, Extra Brut, Pinot Noir/Chardonnay, Ay (intense & complex)    €60,- 
Frèrejean Frères 2008, Cuvée des Hussards, Brut, Chardonnay/ Pinot Noir, 1er Cru (full-bodied) €90,- 
Billecart-Salmon, Rosé, Brut, Chardonnay/Pinot Noir/Meunier (delicate & balanced)   €90,- 
 
White: 
Joy Selection, Domaine Garras, Cote de Gasgogne, France (fruity & light)     €20,- 
Silvaner, Raddeck, Rheinhessen, Germany (fresh & vibrant)     €20,- 
Sophie, Sauvignon Blanc Iona, Elgin, South-Africa (elegant & light)    €20,- 
Bernardus, Sauvignon Blanc, Griva Vineyard, California, USA (fresh & crispy)   €35,- 
Ekam, Castell d’Encus, Albariño/Riesling, Costers del Segre, Spain (sunny & aromatic)   €45,- 
Xion, Albariño, Bodegas Attis, Rias Baixas, Spain (fruity & aromatic) Magnum (1,5 litre)  €50,- 
Bernardus, Chardonnay, California, USA (full & creamy)      €55,- 
Domaine Lucien Le Moine, Bourgogne Blanc, Chardonnay, France (powerfull & balanced)  €65,- 
 
Red: 
Raddeck, Spätburgunder, Rheinhessen, Germany (fruity & gently)     €20,- 
Valpolicella Classico, Domìni Veneti, Veneto, Italy (easy going & sexy)    €25,- 
Bernardus, Cabernet Sauvignon, California, USA (round & juicy)     €40,- 
Barolo, Nebbiolo, Giacomo Fenocchio, Piëmonte, Italy (warm & spicy)    €45,- 
Barbaresco, Nebbiolo, Produttori del Barbaresco, Piëmonte, Italy (elegant & complex)   €50,- 
Crozes-Hermitage, Alain Graillot, Syrah, Rhône, France (fruity & dark)    €55,- 
Aalto, Tempranillo, Ribera del Duero, Spain (intense & power)     €60,- 
3er Grand Cru Classé, Château Giscours, Margaux, Bordeaux, France (smooth & structured)  €85,-  
 
 
 
 
 
 



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. 
  
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 weekhap en niet te vergeten: 
Onze take away wijnkaart met onze favorieten in dit seizoen. 
Check zeker ook ons Valentijnsmenu die vermeld staat 
 
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 de 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. 
 
Bestellen kan tot uiterlijk 16:00 uur op de dag van afhalen.  
 
 
“Every family has a story… Welcome to ours…”  
 


