Take away Typisch Floris !
Dagelijks 10h00 /16h00 - Weekend 8h00/16h00
ook tijdens de kerstdagen geopend !

Koffie, thee, chocolademelk vanaf
Frisdranken (flesje)
Huiswijn wit,rood,rose (fles)

€ 2,50
€ 2,50
€ 7,50

Appelgebak met/zonder slagroom
Hele appeltaart
Cheesecake met/zonder slagroom
Tiramisu blok
Plak bananenbrood
Kokos/donut/mergpijp

€ 3,00
€ 25,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00

Croissantje brie
Kip PiriPiri (warm)
Broodje kroket
Broodje groenten kroket
Stokje ham/kaas
Bruine bol kaas

€ 3,50
€ 5,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 5,00
€ 3,50

Stokje runder rib eye
Stokje filet merican
Stokje geitenkaas
Stokje tonijn salade
Stokje paling
Stokje zalm, kruidenkaas, ei, kappertje

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 7,00

Take away Typisch Floris ! Maaltijden
ook tijdens de kerstdagen geopend !

Afhaal maaltijden tussen 16h00 en 20h00 vooraf aanmelden !
1) bellen 0294-261296
2) mailen; info@graaf-floris-v.nl
3) whatsap 0653-795106
*) Betalen bij afhalen pin of cash
*) Wij geven bij ieder gerecht friet en groenten van de dag en bijbehorende saus.
Vleesgerechten;
Kipsate 200 gram met sajoer, kroepoek atjar
Runder hamburgers 200gram sla, tomaat, komkommer, sauzen
Spare ribs , uiteraard met knoflook saus
Varkenshaas rose gebakken
Wild stoof schotel met rozenval,rode kool en appelcompote
Stamppot met halve worst, bal gehakt, stoofvlees, babi ketjap of braadworst
Carpaccio L met truffel of pesto
Carpaccio XXL met truffel of pesto, of beide

€ 12,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 12,50
€ 17,50
€ 9,99
€ 10,00
€ 15,00

Vis;
Zalm filet 250 gram met tzatziki , gebakken kappers, etc
Pittig gebakken mosselen en scampi’s, uitjes, paprika en pepertje
Vis-stoof-potje, zalm, kabeljauw, schol en mosselgroenten en kruiden
Zeetong, pond met groenten vd dag en frietjes

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 22,50

Vega;
Lasagne
Salade geitenkaas

€ 12,50
€ 15,00

Soep van de dag

€ 5,00

Borrelen;
Portie bitterballen met mosterd (8x)
Mix snacks 20 stuks met sauzen
Patat met stoofvlees
Patat met saus / portie kind
Runder of groenten kroket
Tapas plateau vlees,kaas,vis
Sashimi, tonijn, zalm, paling, gamba, holl.garnaal
Carpaccio L
Carpaccio XXL
Gluhwijn

€ 7,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 17,50
€ 25,00
€ 10,00
€ 15,00
€ 3,00

Dessert:
Appelgebak met/zonder slagroom
Hele appeltaart
Cheesecake met/zonder slagroom
Tiramisu blok
Plak bananenbrood
Kruid cake

€ 3,00
€ 25,00
€ 2,50
€ 4,00
€ 3,00
€ 3,00

ook vega mogelijk
ook vega mogelijk
€ 2,00
vooraf bestellen graag
vooraf bestellen graag

