ONTBIJT • LUNCH • BORREL
Ontbijten bij de Graaf tot 11:00 uur

Borrelen bij Graaf Floris V van Muyden

Croissant, bruin broodje, kaas, ham, boter, zoet beleg, banaan,
koffie/thee en verse jus d’orange
Uitsmijters; diverse mogelijkheden, 3 eieren,
3 boterhammen bruin of wit
Koffie, thee en melk soorten

Mooi koken met
kwaliteitsproducten...

€ 9,00
€ 9,00

vanaf € 2,25

Warme drank naar keuze met appelgebak van banketbakker
Wesselman

Eieren en fruit van zorgboerderij Hogerlust, Muiden.
IJs en kaas, biologische boerderij de Hartstocht, Abcoude.

Lunchen bij Graaf Floris V tot 16:00 uur
Clubsandwich, tonijn, sla, tomaat en kruiden crème

Bonbons van patisserie Boom, Weesp.

€ 5,75

Warme drank naar keuze met muffin van banketbakker Wesselman € 4,75

IJsselmeer paling, één ons op een wit broodje

Appeltaart en gebak van banketbakkerij Wesselman, Weesp.

€ 11,50

Kazen van diverse boeren uit Abcoude,
Nederhorst, Terschelling, Zeewolde.

€ 8,00

Zalm gerookt, Italiaanse bol, dilleboter, rode ui,
kappertjes, en gekookt ei

€ 9,50

Geitenkaas, lauwwarm op Italiaanse bol met balsamico, rode ui,
walnoot etc.

€ 7,00

€ 4,50

Florisbrood, grote volkorenbol met aioli en kruidenboter

€ 4,50

Knoflookbrood met prei, warm genieten

€ 4,50

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

€ 13,50

Tapas plateau, mooie ham/vlees soorten, rookkaas, olijf,
peppadew, crostini

€ 13,50

Kaasfondue, met paprika, radijs, chorizo en komkommer

€ 15,50

Tortilla chips, salami, kaas, chilisaus, guacamole en crème fraîche € 9,50
Carpaccio XXXL, van de haas, rucola, gedroogde tomaatjes,
kappertjes en pijnboompitjes met pesto-, basilicum- of
truffeldressing

Brood en broodwaren, bakkerij Stricker, Muiden.
Gooysemeertje likeur nobel en cranberry,
maakt de weduwe Joustra Sneek voor ons

€ 24,50

Portie 8 stuks

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

Warme beenham, op Italiaanse bol met bacon en truffelmayonaise € 7,00

Plukbrood, met dipjes

Bitterballen, van Oma Bob’s met Dyon mosterd

€ 6,50

Mozzarella sticks, met chilisaus

€ 7,00

Gamba’s, met een jasje en knoflooksaus

€ 7,00

Garnalen kroketjes, met whiskeysaus

€ 9,00

Gehaktballetjes, pittig gekruid met chilisaus

€ 6,50

Kippen wings, knoflook, pittig lekker

€ 8,00

Peppadew, kleine pikante pepers gevuld met roomkaas

€ 6,00

Geitenkaas plakjes, met gember en honing

€ 6,50

Ossenhaas saté, spies van puur rundvlees met oerbrood en satésaus € 17,50

Gemarineerde olijven

€ 4,50

Biefstuk van de Graaf, met ui en champignon op
wit brood en jus

Tijgernootjes

€ 2,50

Ossenworst, met Dyon mosterd en grove peper

€ 8,00

Kip piripiri, Italiaanse bol met garnituur en
pittig gekruide kipstukken

€ 7,00

Carpaccio van de haas, op een plak oerbrood met kappertjes,
rucola, Parmezaanse kaas

€ 9,00

Ribeye, runder gerookt, dun gesneden op stokbrood
met oud Bussumer rasp, truffel
Omelet, op desembrood met ui, champignon, paprika,
groene erwt, knoflook en oude kaas
Uitsmijter, diversen; ham/kaas, spek, spek kaas tomaat,
naturel, 3 eieren / 3 boterhammen
Ossenhaasburger, rood gebakken op brood met garnituur 

Vis van de WR111 ,TS 2, UK 262 en
de visexperts van de Hocras.
Vlees van Schotse hooglanders en slagerij Hocras.

€ 9,00

Poelier, gevogelte en wild, Duitse jacht en de Hocras.

€ 11,00

Eet smakelijk!

€ 9,00
€ 16,50

€ 17,50

Kroket, op Oerbrood; keuze uit runder, garnaal of
groentekroket van Oma Bob’s

€ 4,25

Soepen, boeren tomatensoep met stokbrood,
snert met roggebrood en katenspek, soep v.d dag

€ 7,00

www.graaf-floris-v.nl

•

Herengracht 72 Muiden

•

Mix borrelhapjes, warm of koud, 20 stuks

€ 16,50

Mix borrelhapjes, warm of koud, 50 stuks

€ 39,00

www.muidenboeit.nl

