LUNCH • BORREL
Lunchen bij Graaf Floris V van 11.00 tot 16.00 uur
Koffie en theesoorten

Tosti
vanaf

Warme drank naar keuze met appelgebak
van banketbakker Wesselman

€ 2,50

Mooi koken met
kwaliteitsproducten

€ 5,75

Bruin of wit brood

Uitsmijter keuze uit: naturel, ham/kaas, spek, spek/kaas/tomaat
drie eieren op twee boterhammen bruin of wit

€ 9,00

Boeren omelet, ham, ui champignon, gevarieerde groenten
en oude kaas

€ 11,00

Biefstuk van de Graaf, met ui en champignon en jus

€ 17,50

Oma Bobs, twee runder kroketten met Dyon mosterd

€ 6,50
€ 7,50

Italiaanse bol

Zalm gerookt, dilleboter, rode ui, kappertjes, gekookt ei
en honing mosterd dressing 

Kip piripiri, met garnituur en pittig gekruide kipfiletstukken

€ 7,00

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

€ 9,00

Kaas, jong belegen, drie plakken op roomboter

€ 3,00

Hagelslag, met roomboter

€ 2,00

€ 4,00

Tosti kroket

€ 4,00

Bonbons van patisserie Boom, Weesp.

Florisbrood, grote volkorenbol met
gezouten room- en kruidenboter

Eieren en fruit van zorgboerderij Hogerlust, Muiden.
IJs en kaas, biologische boerderij de Hartstocht, Abcoude.
Kazen van diverse boeren uit Abcoude,
Nederhorst, Terschelling, Zeewolde.
Brood en broodwaren, bakkerij Stricker, Muiden.
Gooysemeertje likeur nobel en cranberry,
maakt de weduwe Joustra Sneek voor ons.

Geitenkaas, lauwwarm met balsamico, rucola, rode ui en walnoot € 7,00

€ 7,00

Tosti ham/kaas/tomaat

Borrelen bij Graaf Floris V

€ 9,50

Warme beenham, met bacon en pindasaus

€ 4,00

Appeltaart en gebak van banketbakkerij Wesselman, Weesp.

Oma Bobs, twee Hollandse garnalen kroketten met cocktail saus € 7,50
Oma Bobs, twee groenten kroketten met Dyon mosterd

Tosti kaas/tomaat

€ 4,50

Kaasplankje, variatie van Hollandse kazen,
direct van de boer met pruimenstroop

€ 13,50

Tapas planteau, mooie vis- en vleessoorten, rookkaas,
olijf, paté, peppadew, crostini

€ 13,50

Kaasfondue, met paprika, radijs, chorizo, komkommer,
ook vegetarisch is mogelijk

€ 18,50

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

€ 11,50

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

€ 24,50

Onze wijnen van diverse kleine chateau’s,
steeds meer biologisch, de Loods Breda.
Portie 8 stuks

Vis van de WR111, TS 2, UK 262 en
de visexperts van de Hocras.
Vlees van Schotse hooglanders en slagerij Hocras.
Poelier, gevogelte en wild, Duitse jacht en de Hocras.
Eet smakelijk!

Onze soepen

Bitterballen, van Oma Bob’s met Dyon mosterd

€ 6,50

Feta sticks, met chili saus

€ 7,00

Butterfly Gamba’s, met een jasje en knoflooksaus

€ 7,00

Garnalen kroketjes, met wiskeysaus

€ 9,00

Kippen wings, knoflook, pittig lekker	

€ 8,00

Muider uiensoep of onze dagelijks wisselende huissoep

€ 7,00

Peppadew, kleine pikante pepers gevuld met roomkaas

€ 6,00

Bord snert met worst, roggebrood en spek

€ 8,00

Geitenkaas plakjes, met gember en honing

€ 6,50

Gemarineerde olijven, verassend anders

€ 4,50
€ 2,50

Flammkuchen

Mozzerella, met pomodori tomaat, olijf, pesto

€ 11,00

Tijger nootjes

Wilde kip, rode peper, spinazie, feta, puntpaprika, chili

€ 11,00

Mix borrelhapjes warm, 20 stuks

€ 16,50

Shoarma, tomaat, uien en stevige knoflooksaus 

€ 11,00

Mix borrelhapjes warm, 50 stuks

€ 39,00
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