
 

 

Lunchen met grotere gezelschappen tot 20 gasten 

@ Graaf Floris V te Muiden ; uitgeserveerd p.p.  
  

 

Schipperslunch  € 19,00  

  

- Koffie, melk, thee of jus d’orange  

- Chinese tomatensoep -ook vega-  

- Wit zacht broodje rundvlees kroket -ook vega-  

- ½ Florisbol met tonijn salade  

  

Boerenlunch €  21,00  

  

- Koffie, melk, thee of jus d’orange  

- Tomatensoep of andere keuze  

- Carpaccio, van de haas, rucola, gedroogde tomaatjes, kappertjes,       

zonnepitjes en oude kaas   

  

 

Captainslunch € 25,00  

  

- Koffie, melk, thee of jus d’orange  

- Uiensoep of andere keuze  

- Italiaanse bol met paling of zalm  

- ¼ stokbroodje met filet american, rode ui, ei, peper     

 

 

 

 

 



Lunchen met gezelschappen van 15 tot 60 gasten, 

meer in overleg ook mogelijk. 

 

Lunch buffet  € 29,00 p.p.    

  

1e 2 non alcoholische drankjes naar keuze, overige worden getrufd. 

 

Op uw buffet staan;  

Schalen gevarieerd brood; italiaanse bol, boeren bol, bruine stok, zachte 

broodje etc.  

  

Gevarieerde gesneden vleeswaren; rosbief, fricandeau, beenham, filet 

american.  

  

Diverse kaassoorten ; oude beemster, jonge muier, geitenkaas, mozzarella, 

mosterdkaas,  nagelkaas met variatie van het seizoen.  

  

De gevarieerde visschotel ; met paling, zalm, makreel, tonijnsalade  

  

Salade pomodori tomaat, feta met rucola  

Verse fruitsalade of fruitmand.  

  

Lunch buffet  € 21,00 p.p.    

 

1e 2 non alcoholische drankjes naar keuze, overige wordt getrufd. 

 

Op uw buffet staan;  

Schalen gevarieerd brood; italiaanse bol, stokbrood, zachte broodjes.  

  

Gevarieerde gesneden vleeswaren; fricandeau, beenham, vlaams gehakt,  

gekruide kiprollade  

  

Diverse kaassoorten ; jong belegen, geitenkaas, mosterdkaar, kruidenkaas.  

  

Schaal met runder of vega kroketten en gekookte eieren. 

  

  

 



Lunch buffet € 18,00 p.p. ook als TakeAway mogelijk.  

 

Een variatie van schalen belegde broodjes 3pp.; 

 

Stokbroodje bruin met huisgemaakte tonijnsalade 

Zachte witte bolletjes met jonge kaas 

Halve italiaanse bol met filet american met ei en ui 

Halve Floris bol met runderrib eye gerookt. 

Broodje gebakken ei  

Broodje zacht bruin met rundvlees kroket en mosterd. (niet bij TakeAway) 

 

Karaf melk, karnemelk en jus d’orange. 

 

Mand vers fruit. 

 

 

 

Kinderbuffet voor feestjes en verjaardagen  €  17,50 (vanaf 6 tot 20 kids) 

 

Fristi, chocolademelk en appelsap in karaffen, rietjes aanwezig. 

 

Pannenkoeken versieren met hagelslag, stroop, poedersuiker en pepernoten 

Fruitspiesjes 

Kipnuggets, kaastengels, bitterballen 

Frietjes 

Kleurplaat en kleurpoltoodjes 

 

 

Dieet, vegetarisch? wijzigingen, toevoegingen altijd 

mogelijk.  

 

Uitgebreider of juist eenvoudiger, alles is bespreekbaar! 

Met ieder budget denken wij graag mee ! 

 

 
 



    

 


