
Vigor Take away  
 
11 zaden zuurdesem & homemade brioche        €5,- 
Roomboter    
 
Oester (p/st)          €4,5  
Sjalot-sherry vinaigrette         
 
Oester (p/st)          €5,- 
Groene tomaat, rabarber en verveine 
 
Paleta iberica bellota                  €16,- 
Blásquez 
            
Imperial heritage kaviaar, Oscietra Royal (50 gr)               €88,- 
Brioche, crème fraîche en bieslook 
 
Bapao (p/st)                  €7,5 
Rendang 
 
Sticky chicken (8 st)                  €12,5 
Gelakte vleugels, met bosui en sesam 
 
Gnocchi en morille         €14,- 
Gepofte knolselderij en groene asperge (vegetarisch) 
 
Beeftartaar & Sambai         €16,- 
Wasabi en hoisin 
 
Okonomiyaki (Japanse pannenkoek)        €15,- 
Dashi en bonito 
 
Oosterschelde kreeft & groene tomaat        €48,- 
Rabarber en verveine beurre blanc 
 
Kabeljauwfilet & jonge aardappel                          €22,- 
Gerookte paling en schaaldieren-tandoori saus 
 
Tarbotfilet & groene kruiden crumble        €35,- 
Morille en daslook 
Supplement kaviaar +€20,- 
 
Cote de boeuf (500 gr)         €39,- 
Groene asperge en krokante aardappel 
 
Hoenderfilet gegaard op hooi        €20,- 
Brabantse asperges en morilles  
Supplement zwezerik +€15,- 
 
Sweets: 
 
Kaasselectie (5 soorten)          €15,- 
Krentewegge en druif 
 
Tarte tatin           €8,5 
Vanille crème fraîche  
 
Moelleux au chocolat         €9,- 
Gecarameliseerde ananas 
 
Madeleines (4 st)          €6,-  
Kardemon en miso 
 
 
Vigor Wines: zie volgende pagina… 
 
 
 



Wines     
 
Champagne:  
Billecart-Salmon, Brut Réserve, Pinot Noir/ Chardonnay/ Meunier (aromatic & fresh)   €60,- 
Frèrejean Frères ‘08, 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,- 
Iona, Sophie, Sauvignon Blanc, Elgin, South-Africa (elegant & light)    €20,- 
Cossetti, Arneis, Roero, Piemonte, Italy (fresh & delightfull)     €20,- 
Bernardus, Sauvignon Blanc, Griva Vineyard, California, USA (fresh & crispy)   €40,- 
La Rocca, Pieropan, Garganega, Soave Classico, Veneto, Italia (intense en complex)   €40,- 
Bernardus, Chardonnay, California, USA (full & creamy)      €45,- 
Ossian, Verdejo, Rias Baixas, Spain (powerfull & balanced)     €65,- 
 
Red: 
Rolf Binder, Riedl Vines, Shiraz, Barossa Valley, Australia (intense & fruity)    €40,- 
Bernardus, Cabernet Sauvignon, California, USA (round & juicy)     €40,- 
Produttori del Barbaresco, Barbaresco, Nebbiolo, Piëmonte, Italy (elegant & complex)   €50,- 
Aalto, Tempranillo, Ribera del Duero, Spain (intense & power)     €60,- 
Château Giscours, 3er Grand Cru Classé, Margaux, Bordeaux, France (smooth & structured)  €85,- 
 
 
Vigor Take away 
 
Bestellen tot uiterlijk 16:00 uur op de dag van afhalen, 7 dagen in de week.  
Afhalen tussen 16:00 & 18:30 uur bij Vigor, ook 7 dagen in de week 
Bij je bestelling graag doorgeven 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 take away gerechten, Vigor style.  
En daarnaast een aantal wisselende specials en niet te vergeten: 
Onze take away wijnkaart met onze favorieten.  
 
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 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…”  
 


