LUNCH • BORREL
Ontbijt / lunch bij Graaf Floris V 10.00 tot 16.00 uur
Koffie en thee soorten

Onze soepen

vanaf

Warme drank naar keuze met appelgebak
van banketbakker Wesselman

€ 2,50
€ 6,25

Uitsmijter zalm, 2 boterhammen, gerookte zalm,
kruidenboter, 3 eieren, rode ui etc.

€ 7,00

Een bord huisgemaakte snert met roggebrood 

€ 8,00

Diep bord met

Op bruin of wit brood serveren wij

Uitsmijter, naturel, ham/kaas, spek, spek/kaas/tomaat,
3 eieren / 2 boterhammen

Muider uiensoep, met stokbrood en oude kaas

Boer’n friet met runderstoof, lente en rode ui, kaassaus,
pittige mayo etc.

€ 9,00

Fish and chips, gebakken lekkerbek met boer’n friet en
salade met ravigottesaus

€ 11,50

€ 7,50
€ 15,00

Tosti’s op focaccia brood

Op een Italiaanse bol serveren wij

Pizza, met tomatensaus, mozzarella, rode ui en salami

Gerookte zalm, 1 ons, kruidenkaas, rode ui, kappertjes, gekookt ei
en honing dille dressing
€ 9,50

Mexicaanse kip, met gegrilde kip, kaas, reepjes paprika en rode ui€ 7,50

IJsselmeer paling, zalig maar duur en toch een ons puur op uw broodje,
heerlijk!
€ 11,00

Spaanse tosti, met kaas, rucola, ham, zongedroogde tomaat
en walnoot

€ 7,50

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

Apple pie, met appel, rozijnen, honing, walnoten en kaneel

€ 7,50

€ 8,50

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

€ 8,50

Kaas, jong belegen, 3 plakken op roomboter

€ 4,00

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

€ 9,00

Kip piri-piri, warme kippenborst met versiering

€ 9,00

Pittige grillworst, met geraspte kaas en gedroogde tomaat

€ 8,50

Borrelen bij Graaf Floris V 12.00 tot 22.00 uur

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 XXXL, 50cm, bord vol heerlijke haas carpaccio,
samen smikkelen, 1 of 2 vorken? € 24,50
Op een bruine of witte zachte bol serveren wij

Oma Bobs, 2 Hollandse garnalen kroketten, met cocktail saus 

€ 11,50

€ 17,50

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

€ 17,50

Carpaccio XXXL, 50cm, bord vol heerlijke haas carpaccio,
samen smikkelen, 4/6 vorken?

€ 24,50

Portie 8 stuks

Wij rekenen per tafel af,
ook bij gezelschappen.

€ 7,50

Kaas borrelplankje, variatie van Hollandse kazen,
direct van de boer met pruimenstroop 

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

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

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

Oma Bobs, 2 runder kroketten, met Dyon mosterd

€ 7,50

Bitterballen, van Oma Bobs met Dyon mosterd

€ 7,50

Kaas bitterballen, van Oma Bobs met Dyon mosterd

€ 8,50

Kaastengels, met chilisaus

€ 8,50

Butterfly Gamba’s, met een jasje en knoflooksaus

€ 8,50

Kipstukken, tatsuta met knoflooksaus, pittig lekker

€ 8,50
€ 2,50

Oma Bobs, 2 vega kroketten, met Dyon mosterd

€ 7,50

Tijgernootjes

Muiderbal, huisgemaakte gehaktbal met saus naar keuze

€ 6,00

Mix borrelhapjes warm, 20 stuks

€ 21,00

Hagelslag, met roomboter 

€ 2,00

Mix borrelhapjes warm, 50 stuks

€ 49,00
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