ONTBIJT • LUNCH • BORREL
Ontbijten bij de Graaf tot 11:00 uur

Panini

Croissant, bruin broodje, kaas, ham, boter, zoet beleg,
banaan, koffie/thee en verse jus d’orange

€ 9,00

Hawaï kaas, beenham, ananas

€ 6,00

Florisbrood, grote volkorenbol met aioli en kruidenboter

€ 6,00

Koffie, thee, melk soorten
Vroege vogels koffie, bakkie zwart tot 11:00 uur 

€ 2,50
€ 2,00

Caprese tomaat, mozzarella, pesto, knoflook

Kaasplankje voor twee, variatie van Hollandse kazen
met vijgenbrood en pruimenstroop

Warme drank naar keuze met appelgebak / gebak van de dag
van banketbakker Wesselman (met of zonder slagroom, één prijs)

€ 5,75

Borrelen bij Graaf Floris V 12:00 tot 22:00 uur

Soepen

Franse uiensoep of soep van de dag
geserveerd met stokbrood

€ 7,00

Zachte bruine of witte bol

IJsselmeer paling, één ons

€ 12,00

Kaas, jong belegen

€ 3,50

Oma Bob’s rundvleeskroket geserveerd met Dijon mosterd

€ 3,50

Oma Bob’s Hollandse garnalen- of groenten kroket

€ 4,50

Hagelslag of jam en kuipje boter

€ 2,50

€ 15,00

Kippendij saté, 250 gram met aardappel gratin, salade
en satésaus

Tortilla chips, met salami, kaas, chilisaus,
geserveerd met quacamole en crème fraîche

€ 15,00

Fish and Chips huisgemaakt, 200 gram met frites, salade
en tartaarsaus

€ 15,00

Carpaccio XXXL, met pijnboompitjes, kappertjes,
gedroogde tomaat, Parmezaanse kaas en rucola
keuze uit pesto, balsamico of truffelmayonaise 

Ossenhaasburger, 200 gram met aardappel gratin, salade
en Joppiesaus

€ 15,00

Maaltijdsalades

Uitsmijter, keuze uit naturel, ham, kaas, spek en/of tomaat
3 eieren en 3 boterhammen

Geitenkaas salade, diverse sla soorten, rauwkost, walnoten
en balsamico dressing (vega)

Biefstuk van de Graaf, gebakken ui, champignon en jus

€ 16,00

Wit stokbrood

Gerookte ribeye, met oud Bussumer rasp en truffelmayonaise € 9,00
Carpaccio, met sla, kappertjes, rucola, parmazaanse kaas,
pesto en pijnboompitjes

€ 9,00

Vis salade, met rauwkost, gerookte zalm, gerookte paling
en Hollandse garnalen

Tonijnsalade, huisgemaakt, met sla, gekookte ei, tomaat
en kruidencrème

€ 16,50
€ 18,50

Carpaccio XXXL, met pijnboompitjes, kappertjes,
gedroogde tomaat, Parmezaanse kaas en rucola

€ 24,50

keuze uit pesto, balsamico of truffelmayonaise

Italiaanse bol

Kip piri piri, met sla, tomaat, rode ui en piri piri saus

Tapas plateau, diverse ham/vlees/vis soorten, rookkaas, olijf,
€ 15,50
peppadew en crostini

Varkens schnitzel, 300 gram met aardappel gratin, salade
en zigeunersaus 

Bruin of wit brood

€ 9,00

€ 8,00
€ 8,00

€ 13,50

Kaasfondue, met paprika, cherrytomaat, bleekselderij, radijs,
€ 15,50
komkommer en chorizo

Floris Plate Service

Lunchen bij Graaf Floris V 11:00 tot 16:00 uur

€ 4,50

€ 9,00

€ 24,50

Portie 8 stuks

Oma Bob’s bitterballen, met Dijon mosterd

€ 6,50

Mozzarella sticks, met chili saus

€ 7,00

Gambastaartjes, met chili saus

€ 7,00

Oma Bob’s garnalen kroketjes, met cocktailsaus

€ 9,00

Pittige kippen wings, met knoflooksaus

€ 8,00

Peppadew, pikante pepertjes gevuld met roomkaas

€ 6,00

Geitenkaas plakjes, lauwwarm met honing

€ 6,50

Olijven, gemarineerd in kruiden knoflookolie

€ 4,50

Tijgernootjes

€ 2,50

Kaas blokjes, met mosterd

€ 6,00

Ossenworst, met Dijon mosterd

€ 8,00

Gerookte zalm, 100 gram met roomkaas, rode ui, kappertjes
en een gekookte ei

€ 10,00

Mix borrelhapjes warm of koud, 20 stuks

€ 17,50

Geitenkaas, met sla, tomaat, rode ui, walnoot en balsamico

€ 8,00

Mix borrelhapjes warm of koud, 50 stuks

€ 41,00

www.graaf-floris-v.nl

•

Herengracht 72 Muiden

•

www.muidenboeit.nl

