DINER
Lekker om mee te starten
Florisbrood, grote volkorenbol met gezouten room- en
kruidenboter

Hoofdgerechten

Voor de jongere ridders en jonkvrouwen

Vlees

Pannenkoek, 32 cm, met poedersuiker en stroop of kaas of spek
Grote kinderen mag ook

Vlees, vis, vega, geserveerd met boer’nfriet en groenten

€ 4,00

Tournedos Rossini, ossenhaas met ganzenlever

Voorgerechten 12.00 tot 22.00 uur
Carpaccio, van de haas, rucola, gedroogde tomaatjes, kappertjes,
pijnboompitjes, oude kaas 
€ 11,50
Carpaccio XXXL, 50cm, bord vol heerlijke haas carpaccio,
samen smikkelen, 1 of 2 vorken? € 24,50

Hertenbiefstuk, met cantharel, bosui, stoofpeer en saus naar keuze € 24,50

Nagerechten eindeloos genieten

Ossenhaas puntjes, rosé gebakken

€ 22,00

Cheesecake, met vanillesaus en ijs

€ 8,50

Kippendij saté, met gebakken uitjes, sajoer boontjes,
kroepoek, satésaus, 225 gram

€ 19,50

Muyer moorkop, gevuld met slagroom en vanille ijs 

€ 8,50

Pampuspot, oud hollands runderstoofje met rode kool en rozenval € 18,50

Coupe Graaf Floris V, kaneelijs met boerenjongens,
advocaat en slagroom 

€ 9,50

€ 24,50

Sorbet, diverse soorten ijs, fruit, coulis en slagroom 

€ 8,50

Dame blanche, vanille ijs met pure chocolade saus

€7,50

Creme brulee, met gebrande rietsuiker 

€ 7,50

Kleintje, 2 bolletjes vanille ijs met slagroom 

€ 4,50

Caesarsalade, sla, ansjovisfilet, bacon, knoflook,
parmezaanse kaas, olijfolie

€ 12,50

Gekonfijte eendenbout, met zuurkool en stoofpeertjes

Trio van vis, vispalet van gerookte zalm, gerookte paling
en tonijnsalade

€ 14,50

Vis

Muider uiensoep, met stokbrood en geraspte kaas, vegetarisch

€ 8,00

Champignons, uit de oven met roquefort en roomsaus, vegetarisch € 10,00
Florissalade, cherrytomaat, buffel mozzarella, basilicum,
vierge olijfolie, vegetarisch

€ 8,50

Supplementen 
Extra frites, gezouten en geserveerd met Zaanse mayonaise

€ 2,50

Rozenval partjes, met schil en rozemarijn

€ 2,50

Frisse salade, gevarieerde sla met rauwkost
met honing mosterd dressing

€ 2,50

Groenten van het seizoen

€ 2,50

Keuze aan warme sauzen, champignonsaus, satesaus, pepersaus,
Gratis
kaassaus, rode wijnsaus 

€ 13,50

€ 21,00

€ 13,50

€ 11,00

Florisje V menu, kippendij sate, kaassoufflé, kip schnitzel
of kroket met friet en appelmoes

Spareribs, op Mexicaanse wijze, licht pittig en knoflooksaus 

Gamba’s Floris, gebakken in olijfolie, knoflook schijfjes,
spaanse pepers, rode ui en paprika 

Escargots, 8 stuks, uit de oven met rode ui, champignons
en knoflook kruidenboter

€ 29,00

€ 8,00

Zeetong, heel, 450 gram
gebakken op hoog vuur, geschroeid en rust gegeven… heerlijk 

€ 35,00

Gerookte zalmfilet, met citroen, tagliatelle, gepofte tomaatjes,
groene snaps en choronsaus 

€ 22,50

Kaasplankje, variatie van 5 Hollandse kazen, direct van de boer 

Visstoofpotje, zalm, kabeljauw, schol, visfond, mosselgroenten
en kruiden

€ 18,50

Lekker nagenieten mag ook in de Sluyskamer

€ 21,50

Koffie en theesoorten,
na het eten altijd met een schaaltje bonbons, koekjes en ??

Pittig gebakken mosselen en scampi’s, met knoflook, uitjes,
paprika en pepertje 

Lekker met, cognac, whiskey, bittertje
of Gooysemeertje met slagroom

Vegetarisch

Vegetarische groentelasagne, op een bedje van wilde spinazie
en walnoot

€ 19,50

Kaasfondue, met bleekselderij, cherrytomaat, komkommer,
radijs, paprika, chorizo (ook vega)

Dessertwijn, Ratafia de Champagne Nicolas Maillart,
heerlijk bij een kaasplankje 

€ 20,00

Rode en witte port, heerlijk bij een kaasplankje 

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

€ 17,00

www.graaf-floris-v.nl

€ 3,50
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€ 4,00
€ 8,00

vanaf

€ 4,00
€ 1,50

Sigaartje van Hajenius

Mooi koken met kwaliteits producten
Appeltaart en gebak van banketbakkerij Wesselman - Weesp
Eieren, groenten en fruit van zorgboerderij Hogerlust - Muiden
Kazen van diverse boeren uit Muiden, Abcoude, Nederhorst, Terschelling, Zeewolde
Brood en broodwaren, bakkerij Stricker - Muiden
Gooysemeertje likeur nobel en cranberry, maakt de weduwe Joustra Sneek voor ons
Onze wijnen van diverse kleine chateau’s, steeds biologisch,
Wijnkoperij de Loods Breda
Vis van de WR111, TS 2, UK 262 en de visexperts van de Hocras
Vlees van Schotse hooglanders, Boerderij Heijdra en slagerij Hocras
Poelier, gevogelte en wild, vrije jacht en de handel
Eigen gemaakte Boer’nfriet, Aardappel handel boer Evers jr.

Muiden, vanouds de toegang over water naar het bisdom Utrecht
waar de jaagschepen hun paarden wisselden of lieten beslaan
waar het Muiderslot als baken in de Zuid staat
waar ‘Den Grootte Zeesluis’, ons beschermde tegen de Noorderstorm van 1916
waar de traditionele Zeilvloot Muiden af en aan vaart
waar eiland Pampus wat met de veerboot te bereiken is
waar een variatie aan horeca het goed toeven maakt
MuidenBoeit.nl | VVVMuiden.nl

€ 11,50

Eet smakelijk!

Afrekenen gaat per tafel of gezelschap, niet per persoon, dank u.

•

Herengracht 72 Muiden

•

0294 - 261 296

•

www.muidenboeit.nl

