Lekker om mee te beginnen…
€4,50

Florisbrood met aioli & kruidenboter

Voorgerechten
Voorgerechten worden geserveerd met stokbrood & boter

Koud
€11.50

Rundercarpaccio
Met pesto, rucola, oude kaas, kappertjes & pijnboompitten

€13,50

Tapas plateau
Met diverse vleessoorten, rookkaas, olijven, peppadew & focaccia crostini

€13,50

Hollandse garnalen cocktail
Met ijsbergsla, guacamole, crostini & cocktail-whiskeysaus.

€11,50

Trio van vis
Met gerookte zalm, gerookte paling & cocktailgarnalen

€8,50

Salade geitenkaas (vega)
Met balsamico dressing & walnoten

Warm
Gamba’s (6 stuks)

€11,50

in pittige knoflookolie gebakken cocktail garnalen, met noodles en oosterse groenten

Escargots (6 stuks)

€8,50

Uit de oven met knoflook kruidenboter

Franse uiensoep

€7,50

Met een stokbroodje gegratineerd met kaas

Soep van de dag
Vraag ernaar bij het bedienend personeel

€6,50

Hoofdgerechten
Hoofdgerechten worden geserveerd met friet.

Vlees
’Watergrasshill’ biefstuk

€19,50

Met gebakken champignons, gebakken uienringen en een saus naar keuze:
champignonsaus, pepersaus, roquefortsaus of rode wijnsaus

€19,50

Spareribs op Mexicaanse wijze
Lichtpittig, met seasoned potato wedges & chipotle mayonaise

€20,50

Ossenhaassaté
Met gebakken uitjes, sajoer boontjes, kroepoek & satésaus

€17,50

Kippendij saté
Met gebakken uitjes, sajoer boontjes, kroepoek & satésaus

€19,50

Kalfs rib-eye
Van de grill, met bospeen, gepofte cherrytomaat en bearnaise

€17,50

Pampuspot
Gestoofde ossenhaas met groenten en charlotte aardappeltjes

Vis
Gerookte Zalmfilet

€18,50

Met citrus tagliatelle, gepofte tomaatjes & choron saus

Gebakken hele schol 400/500gr

€18,50

Met remouladesaus en een frisse salade

Vispot

€17,50

Gevuld met gepocheerde diverse vis en geserveerd met stokbrood

Doradefilet
Met wilde spinazie, antiboise en een gepoft cherrytomaatje.

€17,50

Vegetarisch
€15,50

Kaasfondue
Met bleekselderij, cherrytomaat, komkommer & radijs.

€15,50

Gevulde courgette en papillote
Gevuld met ratatouille en gegratineerd met roquefort

Maaltijdsalades
worden geserveerd met stokbrood & boter

€16,50

Maaltijdsalade Carpaccio
Met sla, pesto, sud’n’sol, oude kaas, kappertjes & pijnboompitten

Maaltijdsalade Geitenkaas (vega)

€16,50

Lauwwarme geitenkaas, met rauwkost, walnoten & balsamico dressing

€16,50

Maaltijdsalade Vis
Met gerookte zalm, gerookte paling & cocktailgarnalen

€16,50

Ceasarsalad
Met romaine sla, kipfilet, croutons, spekreepjes, gekookte ei en ansjovisdressing

Supplementen
Extra Frites

€2,50

Geserveerd met mayonaise

Frisse Salade

€2,50

Frisse Hollandse salade met een kruidendressing

Romige aardappel truffelgratin

€2,75

Gegratineerd met kaas

Rode kool

€2,50

Gevuld met appel

Witlof
Met ham en gegratineerd met kaas

€2,75

Voor de kleine luyden
Als voor of hoofdgerecht te bestellen

Kipdijsaté

€9,00

Met frites, rauwkost & satésaus

Frikandel

€9,00

Met frites, rauwkost & appelmoes

Kaassoufflé

€9,00

Met frites, rauwkost & appelmoes

Rundvlees kroket

€9,00

Met frites, rauwkost & appelmoes

Pannenkoek naturel 32 cm
Met poedersuiker & stroop
Pannenkoeken zijn ook uit te breiden met spek, kaas, hagelslag of appelmoes

Elk kindergerecht is inclusief een verassingstoetje

€9,00

Nagerechten
Het ijs bij ons op de kaart wordt geleverd door de stadsboerderij Hartstocht gevestigd in Abcoude.
Met het oog op de toekomst gericht is deze boerderij gespecialiseerd in biologisch en ambachtelijke
producten. Dus zowel ons sorbetijs en roomijs worden gemaakt met verse vruchten en zijn arm in
suikers en vetten, maar dat doet niet onder aan de geweldige smaken die het ijs bevatten.

€8,50

Chocolade brownie
Gevuld met pecannoten, met vanille-ijs & slagroom

€8,50

Muyer moorkop
Gevuld met slagroom en vanille-ijs

€8,50

Coupe Floris V
Met advokaat, boerenjongens, kaneel-ijs & slagroom

€7,50

Sorbet
Met diverse soorten sorbetijs, fruit, coulis & slagroom

€9,50

Schipperbitterparfait
Met stroop van schipperbitter & slagroom

Koffie speciaal uit eigen bodem
Dockummer koffie

€7,50

Beerenburg met koffie & slagroom

Muyerbakkie

€7,50

Schipperbitter met koffie & slagroom

Schylger jutterbakkie

€7,50

Terschellingse-bitter met koffie & slagroom

Gooyse-Meertjes bakkie
De gooysedame word blij van nobbel en cranberry

€7,50

