
 

 

FEAG2GO 

Pasta basta  149,- 
Hvidløgs stegte tigerrejer i klassisk syndig hvid-
vinssauce med pappardelle, frisk bagt brød og 
smør 
 
Jysk carbonara  149,- 
Pasta carbonara, parmesan, fløde, æg, enkel, fed 
og røget 
 
Den jyske  159,- 
Confiteret plukket andelår på salat, spidskål, bag-
te æbler, stegt selleri, syltet græskar vendt med 
vores  ribs vinaigrette, frisk bagt brød og smør 
 
Vores romer  149,- 
Cæsarsalat vendt på grillet hjertesalat, vester-
havsost, kylling, syrnet fløde og croutons 
 

Den frankofile  149,- 
Chèvre Chaud på bitre salater med syltede val-
nødder, oliven, frisk bagt brød og smør 
 
Viborgs første Fish & Chips anno 2017  159,- 
Friskfanget kuller fra Kyst i grov panko panering 
med vores jyske krydrede sauce tatar og grove 
fritter 
 
Fish & Chips deluxe  199,- 
Deluxe serveres med kuller, jomfruhummer og 
havtaske alt pakket i sprød panko 
 
Stjernekaster  159,- 
af to håndpaneret rødspættefileter, 1 håndfuldre-
jer, asparges og tomatiseret dressing  
 

 
Det vi kalder smørrebrød, frisksmurt & med det lille jyske twist 

1 stk. 99,- 2 stk. 169,- 
 

Christiansøpigens fede kryddersild, ristet rugbrød, løg, grov sennep, smilende æg og karse 

Håndpaneret rødspættefilet, sauce tatar, håndpillede rejer og citron 

1 håndfuld lækre rejer, estragon mayonnaise, æg, på ristet surdej  

Roastbeef af mørbrad, på ristet rugbrød, karamelliseret - & stegte løg, peberrod og spejlæg  

Lækkerier 

KUN for børn 

Cheeseburger med fritter og dyp      89,- 

Mini Fish ’n’ chips med dyp  89,- 

Mini pasta carbonara, parmesan, fløde, æg, enkel, fed og røget     89,- 



 

 

FEAG2GO 

En hyldest til VFF - YODA 189,- 
Lille og grøn, altid overraskende i styrke       
Stor grillet hakkebøf af kvæg toppet med revet 
ost, bacon, BBQ, bløde glaserede løg, grillet hjer-
tesalat, chips af rødder og små stærke overra-
skelser. Alt smidt i en bolle smurt med vores kryd-
dermayo.  
 

Vinterens 3 i rap 169,- 
Viborgs rigtige mini slider i eget hjemmebag med 
kartoffel og drys. Kroketter af confiteret and i ti-
mian glace med sprødt kål og chilimayo –
Sprødstegt kuller hale med sauce tatar og persil-
lefrit - BBQ kylling og bacon med jysk slaw af for-
skellige kål.  
 

VVB - Viborgs vildeste burger           189,- 
Alt det bedste lagt på lag af chili mayo, frisk grillet 
hakkedreng med salsa, bacon og revet ost, sprød-
stegt BBQ kylling med vores jyske slaw, knuste 
kroketter af confiteret and i timian glace, glaseret 
løg, syrlige salater. Det hele er smidt i en bolle 
smurt med vores kryddermayo.  

Den helt sikre med ko  159.-  
Frisk stegt hakkedreng med krydret tomat relish, 
revet ost, stegt bacon, BBQ, friteret sure agurker, 
løg og syrlige salater, det hele smidt i bolle smurt 
med vores kryddermayo  
 

Den helt sikre med kylling  159.-  
Klassisk stegt kylling bryst med krydret tomat re-
lish, revet ost, bacon, BBQ, friteret sure agurker, 
løg og syrlige salater, det hele smidt i bolle smurt 
med vores kryddermayo   
 

Vege burger            159,- 
Stor grillet kikærtebøf, BBQ, bløde glaserede løg, 
grillet hjertesalat, chips af rødder og små stærke 
overraskelser. Alt smidt i en bolle smurt med vo-
res kryddermayo.   
 
Alle vores burgere serveres med sprøde fritter, 
ketchup og kryddermayo  

Surdejs åbne grillede sandwich 
Frit valg  129,- 

Vil du tilføje vores sprøde fritter med vores bedste kryddermayo  40,- 

 
Club style med stegt kyllingebryst, bacon, spejlæg, søde tomater, friteret sylt af agurk 

Lun braiseret kalv i glace, karamelliseret - & stegte løg toppet med stegt hjertesalat 

Spicy tun rørt i syndig cremefraiche, avokado fritter og lille stærk sag 

Confiteret plukket andelår smidt med spidskål, bagte æbler, stegt selleri, syltet græskar 

Chèvre Chaud på bitre salater med syltede valnødder og oliven 

Røde linser i hotte krydderier, masser af tomater, spinat, toppet med vores grønne raita 

Burgere 


