
Bruin of wit brood
Uitsmijter, naturel, ham/kaas, spek, spek/kaas/tomaat  
3 eieren en 2 boterhammen bruin of wit 9,50

Uitsmijter zalm 2 boterham bruin of wit, gerookte zalm, 
kruidenboter, 3 eieren, rode ui etc. 12,50

Italiaanse of volkoren bol
Gerookte zalm 1 ons, kruidenkaas, rode ui, kappertjes, gekookt ei  
en honing dille dressing 10,50

IJsselmeer paling zalig maar duur en toch een ons puur  
op uw broodje, heerlijk 13,50

Tonijnsalade huisgemaakt, tonijn, ei, ui, pepers, kappertjes,  
mayonaise en ijsberg sla 9,50

Kaas jong belegen, 3 plakken op roomboter 5,50

Ribeye runder gerookt, dun gesneden met oud Bussumer rasp, 
truffelmayonaise 10,50

Pittige grillworst met geraspte kaas en gedroogde tomaat 10,50

Filet american met rode ui, ei, peper 8,50

Gekruide kipfilet met honing mosterd dressing 8,50

Vlaams gehakt met dille komkommer boter 5,50

Groentepaté paprika, tomaat en feta op een bedje van rucola (vega) 8,50

Geitenkaas lauwwarm met balsamicodressing, rucola, rode ui,  
walnoot en honing (vega) 9,50

Bruine of witte zachte bol
Oma Bobs 2 runder kroketten met Dyon mosterd 7,50

Oma Bobs 2 groenten kroketten met Dyon mosterd (vega) 8,25

Muiderbal huisgemaakte gehaktbal met saus naar keuze 8,00

Hagelslag met roomboter (vega) 3,00

Odenwald Ovaal Broodje Bruin Glutenvrij 90gr kan met ieder beleg

Florisplate vanaf de lunch
Fish and chips gebakken lekkerbek met boer’n friet en salade  
met ravigottesaus 16,00

Floris burger broodje, salade, tomaat, augurk, ui, kaas, friet, mayo  
en hamburgersaus 16,00

Groene Floris burger, kaas, rode ui en quacamole (vega) 16,00

Schnitzel oer friet, zigeunersaus en salade van de dag 16,00

Salade geitenkaas lauwwarm met balsamicodressing, rucola,  
rode ui, walnoot en honing (vega) 16,00

Tosti’s op focaccia brood met ketchup
Ham, kaas, tomaat, ui 8,00

Kaas, tomaat 8,00

Kaas, chorizo 8,00

Pittige grillworst met kaas 9,50

ONTBIJT, LUNCH & BORRELEN
Ontbijt & lunch bij Graaf Floris V van Muyden

Koffie en thee soorten vanaf 2,75

Appelgebak van banketbakker Wesselman 4,75

Soepen
Chinese Tomatensoep met stokbrood, kip, rul ei, paprika  7,00

Borrelen bij  
Graaf Floris V van Muyden

Tapas borrelplateau 
mooie vis- en vleessoorten, rookkaas, olijf,  

chorizo, peppadew, crostini  
21,50 

Portie 8 stuks
Bitterballen  

van Oma Bobs met Dyon mosterd 9,50

Groene bitterballen 
met mosterd (vega) 9,50

Halve fricandel stukken 
met mayo en currysaus 7,50

Kaastengels 
met chilisaus (vega) 8,00

Butterfly Gamba’s 
met een jasje en knoflooksaus 9,50

Kipnuggets  
met chilisaus 8,50

Bamiballetjes met pindasaus 7,00

Nootjes mix (vega) 4,00

Chocolade rozijntjes 3,50

Mix borrelhapjes warm 
20 stuks 21,00

Mix borrelhapjes warm 
50 stuks 49,00

Muider gehaktbal  
met met saus naar keuze 7,00
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In onze keuken gebruiken wij tijdzones, waardoor alles haalbaar blijft.  
In rustige periodes wijken wij hier graag vanaf, op drukke dagen dus niet, dank u. 

Wij geven geen kraanwater als consumptie. Wij serveren graag een glas of karaf  
kraanwater bij uw diner, wijn of koffie. Wij rekenen per tafel af, ook bij gezelschappen.


