LUNCH • BORREL
Koffie en theesoorten

vanaf

€ 2,50

Bruine of witte zachte bol

Oma Bobs, twee runder kroketten, met Dyon mosterd

Warme drank naar keuze met appelgebak
van banketbakker Wesselman

€ 6,25

Lunchen bij Graaf Floris V 10.00 tot 16.00 uur
Uitsmijter, naturel, ham/kaas, spek, spek kaas tomaat,
3 eieren en 2 boterhammen
Biefstuk Biefstukreepjes terriyaki van de Graaf,
met taugé, bosui, champignon, prei 

Oma Bobs, twee Hollandse garnalen kroketten, met cocktail saus  € 11,50

Fish and chips, gebakken scholfilet met Franse friet
en salade met ravigottesaus

€ 15,00

Oma Bobs, twee rucola-kaas kroketten, met Dyon mosterd, vegetarisch € 7,50

Kip schnitzel, gebakken met Franse friet en zigeunersaus 

€ 15,00

RunderBurger, oude kaas, tomaat, augurk, rode ui,
tomaten relish met frieten

€ 15,00

€ 2,00

Hagelslag, met roomboter 

Bruin of wit brood

€ 9,00
€ 17,50

€ 7,50

Floris Plate Service 10.00 tot 22.00 uur

Panini

Mozzorella, tomaat, pesto, rucola

€ 7,50

Salami, oude kaas , kruidenkaas, tomaat

€ 7,50

Italiaanse bol

Borrelen bij Graaf Floris V 12.00 tot 22.00 uur
Florisbrood, grote volkorenbol met
gezouten room- en kruidenboter 

€ 5,00

Kaas borrel plankje, variatie van Hollandse kazen,
direct van de boer met pruimenstroop 

€ 15,50

Gerookte zalm, één ons, dilleboter, rode ui, kappertjes,
gekookt ei en honing mosterd dressing 

€ 10,50

IJsselmeer paling, zalig maar duur en toch één ons puur
op uw broodje heerlijk 

Tapas borrel plateau, mooie vis- en vleessoorten, rookkaas,
olijf, chorizo, peppadew, crostini 

€ 15,50

€ 11,00

Kaasfondue, met champignon, paprika, broccoli, komkommer,
kan ook vegetarisch 

€ 19,50

Tonijn salade, huisgemaakt, tonijn, ei, ui, pepers, kappertjes,
mayonaise en ijsberg sla

€ 8,50

Broodje Filet Americain, met ei, ui en augurk

€ 8,50

Geitenkaas, lauwwarm met balsamicodressing, rucola, rode ui
en walnoot 

€ 7,50

Kaas, jong belegen, drie plakken op roomboter 

€ 3,50

Portie 8 stuks

Ribeye, runder gerookt, dun gesneden op stokbrood
met oud Bussumer rasp, truffel etc. 

Bitterballen, van Oma Bobs met Dyon mosterd 

€ 7,50

€ 9,00

Kaas bitterballen, van Oma Bobs met Dyon mosterd 

€ 8,50

Kaastengels 

€ 8,50

Butterfly gamba’s, met een jasje en knoflooksaus 

€ 7,50

Carpaccio, van de haas, rucola, gedroogde tomaatjes, kappertjes,
pijnboompitjes, oude kaas 
€ 11,50
Carpaccio XXXL, 50cm, bord vol heerlijke haas carpaccio,
samen smikkelen, 4/6 vorken

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.

Altijd lekker

Carpaccio, van de haas, rucola, gedroogde tomaatjes, kappertjes,
pijnboompitjes, oude kaas
€ 11,50
Flammkuchen

Garnalen kroketjes, met whiskeysaus 

Gemarineerde kipfilet € 10,50
Mozzorella, tomaat, pesto, olijf, rode ui

Wij geven geen kraanwater als consumptie!
Wij serveren graag een glas of karaf
kraanwater bij uw diner, wijn of koffie!

€ 10,50

Onze soepen

Muider uiensoep, met stokbrood en oude kaas 

€ 7,00

Gevarieerde dagsoep 

€ 7,00

Chinese tomatensoep, met kip en taugé

€ 7,00

www.graaf-floris-v.nl

Herengracht 72 Muiden
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€ 14,00

Kip stukken, tatsua knoflook, pittig lekker 

€ 8,50

Gemarineerde olijven, verrassend anders... 

€ 4,50

Tijger nootjes, schaaltje 

€ 2,50

Mix borrelhapjes warm, 20 stuks 

€ 21,00

Mix borrelhapjes warm, 50 stuks 

€ 49,00

Wij rekenen per tafel af,
ook bij gezelschappen.

•

€ 24,50

www.muidenboeit.nl

