MAGAZINE
[ VORQ IS A NEW FLAVOUR ]

‘NICE TO M-EAT YOU’

VERANTWOORD GENIETEN

VORQ – wij streven
ernaar om jou en de
gasten bij elke hap de
meest verrassende
ervaring te geven.

Bij het selecteren van de juiste
ingredienten voor onze producten
kijken wij niet alleen naar de hoogst
haalbare kwaliteit, maar ook naar
deduurzaamheid van het product.
Verse vis, biologische en/of
scharrelvlees, wild en gevogelte uit
de omgeving en duurzaam
gekweekte
fruit en groenten.

Ons menu bestaat uit
de moderne Westerse
en Oosterse keuken
met een scheutje van
de oude klassiekers
in een nieuw jasje.
Onze chefs hebben
elk gerecht met passie
en liefde voor het
concept gecreëerd.

We nodigen je uit om
verliefd te worden op
de smaken van VORQ.

“if it is not fresh, we don’t serve”

VORK (de; v(m); meervoud: vorken)
[ getand werktuig waarmee je iets eet,
ietskunt oppikken: weten hoe de vork in (of:
aan) de steel zit ]

WAT KRIJG JE TE ZIEN

-

CULINAIRE INVULLING

SIT DOWN DINNER
3 gangen soep | hoofdgerecht | dessert
3 gangen voorgerecht | hoofdgerecht | dessert
4 gangen voorgerecht | soep | hoofdgerecht | dessert
4 gangen voorgerecht | tussengerecht | hoofdgerecht | dessert
5 gangen voorgerecht | soep | tussengerecht | hoofdgerecht | dessert

WALKING DINNER
4 gangen keuze menu
5 gangen keuze menu
6 gangen keuze menu
7 gangen keuze menu

SHARED DINING
3 gangen shared dining menu
“sharing is caring”

VOOR DE BORREL
Smaakmakers | feestmakers | hapjes | borrelplank

BBQ MET VORQ
Barbecue met 3 stuks vlees/vis/vega
Barbecue met 4 stuks vlees/vis/vega

LUNCH MET VORQ
Vork lunch
Lepel lunch
Lunchplank
Poké bowl

SIT DOWN DINNER
SMAAKPRIKKEL
Bij elk menu serveren onze chef’s een smakelijke amuse. Een klein gerechtje, stevig
van smaak om de smaakpapillen op gang te brengen

VOOR
VLEES

|

Rib-eye | gerookt | yuzu | radijs | Parmezaan | wasabi sesam

VIS

|

Coquille | hoenderfilet bites | salieboter |

VEGA

|

Oesterzwam | basilicum | kervel | bospaddenstoelen

Al onze voorgerechten worden geserveerd met diverse verse broodsoorten en huisgemaakte truffelboter

SOEP
VLEES

|

Tom ka Kai | Thaise kokos soep

VIS

|

Provençaalse bouillabaisse | rijkelijk gevuld

VEGA

|

Seizoensoep | wisselend

VLEES

|

Steak | tartaar | kwartel ei | eiercreme | kappertjes

VIS

|

Zeetong | venkel | gekarameliseerd | pancetta chips | sinaasappel

VEGA

|

Risotto | tomaat | avocado | dille

VLEES

|

Kalfsvlees | grand verneur | garnituur

VIS

|

Zeebrasem | antibiose | garnituur

VEGA

|

Witlof | geroosterd | zoete aardappel | kruidensaus | geitenkaas

TUSSEN

HOOFD

NA
EEN

|

Cheesecake | bavarois | vanille | pure chocolade

TWEE |

Tartelette | hazelnoot | ananas | panna cotta | passievrucht | mango

DRIE

|

Brownie | framboos | puur | mousse

VIER

|

Grand dessert | hazelnoot |chocolade mousse | biscuit | karamel

WALKING DINNER
VLEES

|

Tom kha kai | Thaise kokos soep

VIS

|

Provençaalse bouillabaisse | rijkelijk gevuld

VEGA

|

Seizoensoep | wisselend

VLEES

|

Carpaccio | ossenhaas | zontomaat | parmezaan | truffelmayo

VIS

|

Carpaccio | coquille | basilicum | kruidenolie | citroenmayo

VEGA

|

Carpaccio | oesterzwam | gemarineerde champignons

VLEES

|

Tartaar | steak | kwartel ei | eiercreme | kappertjes

VIS

|

Tartaar | zalm | sjalot | cornichons | mierikswortelmayo

VEGA

|

Tartaar | avocado | mango | mozzarella | pijnboompit | limoen

VLEES

|

Risotto | chorizo | wilde spinazie | witte kaas | rucola

VIS

|

Risotto | frutti di mare | zeevruchten | viskruiden | knoflook | rucola

VEGA

|

Risotto | truffel | paddenstoelen | mascarpone | pecorino | rucola

EEN

|

Spoom | mousserende wijn | passievrucht | schuim van ginger

TWEE

|

Spoon | mousserende wijn | mango | schuim van vodka

DRIE

|

Sgroppino | mousserende wijn | groene appel | schuim van gin

VLEES

|

Gegrilde varkensmedaillons | grand verneur | garnituur

VIS

|

Gegrilde zeebrasem | anti biose | garnituur

VEGA

|

Gegrilde courgette | venkel | kritharaki

EEN

|

Tiramisu | lange vingers | mascarpone | bavarois

TWEE

|

Moulleux | warme chocolade | karamel | rood fruit

DRIE

|

Panna cotta | ai frutti di bosco | rood fruit | munt

SHARED DINING
VOORGERECHT
Plateau van gedroogde ambachtelijke vleeswaren | Plateau met carpaccio van ossenhaas met
zongedroogde tomaatjes, Parmezaanse kaas en geroosterde pijnboompitten & vitello tonnato met
ansjovis tonijn-dressing | Plateau van gegrilde groenten en gemarineerde gerookte zalm met een
citroenmayonaise
Gemarineerde ui | gegrilde aubergine | bruschetta tomatenmix met rode paprika | gemarineerdeolijven
| tapenade | truffelboter | diverse broodstengels en broodsoorten

HOOFDGERECHT
Verse tagliatelle met gegrilde ossenhaas puntjes en rucola | orzo met zeebrasem, olijven
witte wijn dressing | gemarineerde kipspiesjes | rijkelijke gegrilde groentemix met

en

fetakaas

en

granaatappelpitjes | rosevalaardappeltjes in schil met rozemarijn

DESSERT
Huisgemaakte tiramisu met amaretto | panna cotta met rood fruit en citroen limoncello | cremebrûlée
met rietsuiker en likeur 43 | chocolademousse wit en puur

SMAAKMAKERS | FEESTMAKERS | HAPJES
HARTIGE LOLLY
Eendenborstfilet lolly met een mangochutney | Geroosterd buikspek lolly met moutarde de figue |Verse
tonijn lolly met wasabi sesam en sojasaus | Vlinderscampi met knoflookmarinade | Roombrie lolly met
komkommer en tomaat | Flatbread met yoghurt en geroosterde bloemkool

SUSHI LOLLY
Maki sushi lolly met verse zalm en sojasaus | Maki sushi lolly met verse tonijn en sojasaus | Makisushi
lolly met avocado en sojasaus | Maki sushi met spinazie, wortel, mango en sojasaus

SMAAKMAKERS
Krabkoekjes met een mayonaise van safraan | mini bagel met gerookte Schotse zalm en rucola |
Horentje gevuld met een mousse van forel en kaviaar | Flamkuchen met groene asperge, rode ui,
pancetta | Quiche gevuld met zalm / lorraine / bospassenstoelen | Moinkballs geserveerd met eenbbq
rub

FEESTMAKERS
Mini limousin regionaal runderburger met een spinazie sesam broodje, mozzarella, tomaat en
rucola ook vega mogelijk| Mini pizza met geraspte Parmezaanse kaas, seranoham en
zongedroogde tomaat ook vega mogelijk | Mini pita broodje met een gemarineerde pulled chicken
| Luxe bittergarnituur mix bestaande uit kipfilet bites, bourgondische bitterbal en tempura gebakken
scampi | Friet met zuurvlees / met mayonaise / naturel

BORRELPLANQ
Borrelplank geserveerd diverse gedroogde vleeswaren | borrelplank geserveerd met gegrilde
groenten, gemarineerde scampi’s, kip spiesjes, olijven en artisjok | borrelplank geserveerd met
nachos zowel met vlees als vega mogelijk | Alle borrelplankjes wordne geserveerd met diverse
broodsoorten

BBQ MET VORQ
Geserveerd vanaf de barbecue wij serveren 3 of 4 stuks vleesOFvisOFvega per persoon
Limousinburger – geserveerd op een spinazie sesam broodje met tomaat, buffelmozzarella en
rucola | Bavette – van rundvlees met een droge knoflook – rozemarijn marinade | Pinchos morunis
– reuze brochette van met rode pesto gemarineerde hoenderfilet | Zalmfilet – met dille, limoenolieen
witte wijn | Courgette – gegrilld vanaf de barbecue met een truffelolie | Ratatouille – van geroosterde
groenten met feta en granaatappelpitjes | Fetapakketje – feta a la papillote

Onze BBQ worden aangevuld met de volgende bijgerechten
Raviolo – salade van ravioli met feta kaas en verse bladspinazie | Pastasalade – met verse basilicum
en zongedroogde tomaatjes | Couscous – salade van parel couscous met een ratatouille van diverse
verse rauwe groenten | Tomaat – salade van romano tomaat met mozzarella, rucola en een aceto
balsamico dressing | Fruit – salade van vers fruit | Smaakmakers – diverse barbecuesauzen passend
bij de gekozen gerechten vanaf de bbq | Brood – vers gebakken broodsoortenmet truffelboter

Barbecue aanvullen met unieke bbq gerechten als tomahawksteak, brisket of verse kreeftenstaart? Informeer naar onze
dagprijzen

LUNCH
VORK LUNCH
2 rijkelijk belegde broodjes met o.a. carpaccio, vitello tonnato, parmaham met meloen, gerookte
Schotse zalm, gezond, caprese, avocado spread | keuze uit samengestelde of seizoen soep als
toevoeging

LEPEL LUNCH
2 rijkelijk belegde broodjes met o.a. carpaccio, vitello tonnato, parmaham met meloen, gerookte
Schotse zalm, gezond, caprese, avocado spread | Gemengde bladsalade met toppings en
dressing | Één kom seizoensoep | Één persoons warme ovensnack

LUNCHPLANK
Gezonde smoothie van vers fruit | bagel met gerookte Schotse zalm OF avocado spread |
sandwich met seranoham en meloen | groente wrap met gegrilde kiprollade, whiskeysaus en
paprika

POKÉ BOWL
Poké bowl met verse zalmfilet, rode peper, komkommer, bosui, avocado, sesam, wortel,
sojabonen en sojasaus

