
STUDENTMEALS € 7.75
ELKE MAANDAG EN DINSDAG

Elke maandagavond en dinsdagavond is het Studentenavond in 
de Florin. Bestel een maaltijd voor maar € 7.75! (Zie onze speciale 
menukaart op www.florinutrecht.nl)

MR . BALLS
PUB QUIZ
OM DE TWEE WEKEN OP 
WOENSDAGAVOND 

Om de twee weken op woensdagavond 
presenteert onze quizmaster Mr. Balls 
de Mr. Balls Pubquiz. Vorm een team, 
doe mee en win fantastische prijzen!
(Check onze website voor de quizdata)

SPIJKERS MET KOPPEN
ELKE ZATERDAGMIDDAG VAN 12:00  TOT 14:00

Elke zaterdagmiddag van 12:00 tot 14:00 uur presenteren Willemijn 
Veenhoven en Dolf Jansen de BNNVARA Spijkers met Koppen 
radioshow. Kom kijken en luisteren naar boeiende gesprekken, 
verhalen, comedie en live muziek! Bar open vanaf 10.00 uur. 
(Check onze en de BNNVARA website voor meer informatie over de uitzendingen.)

 florinreservations@gmail.com
  Voor reserveringen en informatie over 

zaalverhuur

 Florin Utrecht
 Nobelstraat 2
 3512 EN Utrecht
 www.florinutrecht.nl

 030 231 99 57 
 Voor reserveringen en informatie 
 Keuken open van 17.00 tot 21.00 uur

 Volg ons ook op:

FOOD
V E R S  B E R E I D  I N  O N Z E  K E U K E N

GENUINE PUB EXPERIENCE

NL



FLORIN BRITISH 
SUNDAYS
LAST SUNDAY OF THE MONTH

Florin British Sundays is a once a month 
event where the main focus is getting 
together with friends or family to enjoy 
some great British food and drinks not 
readily available anywhere else in Utrecht - in 
Utrecht’s only authentic English pub! 
Via reservations only!

(Check florinutrecht.nl for more details about 
how to reserve and the dates for the upcoming 
Florin British Sundays!)

BURGERS  *(O ok verkri jkbaar met Jack Daniel ’s  saus)*
FLORIN CHEESEBURGER* €  12 .75
150 gr. rundvlees burger met kaas, ui, tomaat, 
komkommer, sla en currysaus, geserveerd met friet (dubbele burger +3,85)

BACON AND CHEESE CLASSIC  BURGER* €  16 .25
200 gr. 100% Angus beef burger met bacon, kaas, 
augurk, ui, tomaat, komkommer, sla en tomatenrelish,  
geserveerd met friet

T IKKA CHICKEN BURGER* €  14 .25
Malse tikka gekruid kipfilet in een gekruid krokant korstje, sla, 
currysaus en knoflooksaus, geserveerd met friet

PULLED PORK BURGER* €  14 .95
Malse pulled pork burger met een topping van rijke 
BBQ-saus, sla en jalapeños geserveerd met friet

SOYA & VEGETABLE VEGGIE  BURGER* €  13 .45
Vegetarische groente- en soyaburger met kaas, ui, 
tomaat, komkommer, sla en currysaus geserveerd met friet

VEGAN FALAFEL  BURGER €  13 .45
Falafel burger met geroosterde paprika’s en pittige 
sriracha-chilli saus, geserveerd met friet en tomaten ketchup

SALADS
CAESAR SALAD €  11 .95
Gemengde sla met tomaat, komkommer, 
gerookte kip, spekjes, croutons en 
Parmezaanse kaas

GREEK SALAD €  10 .95
Gemengde sla met tomaat, komkommer, 
feta, olijven, paprika en rode ui

FRENCH SALAD €  12 .95
Gemengde sla met tomaat, komkommer, 
geitenkaas, crostini, pijnboompitten, honing, 
tijm en spekjes

DES SERTS
KNICKERBOCKER GLORY €  6 .95
Luxe ijscocktail van vanille ijs,
aarbeienijs met slagroom, fruit
en aardbeiensaus

CHEESECAKE €  6 .95
New York-style cheesecake met 
citroen sorbetijs

HOMEMADE CHOCOLATE P IE  €  6 .95
Huisgemaakte chocoladetaart 
met vanille ijs, chocoladesaus
en een Florin twist!

APPLE P IE  €  6 .95
Appeltaart met vanille ijs, slagroom
of custard naar keuze

CLAS SIC BRITISH PUB FO OD
ENGLISH F ISH & CHIPS €  16 .95
Gepaneerde Engelse kabeljauw, 
Engelse marrowfat peas en tartaarsaus 

ROASTED HALF CHICKEN €  16 .95
Een halve geroosterde kip,  
geserveerd met rozemarijn frietjes  
en een BBQ saus

CRACKED BLACK PEPPER  €  14 .25
SAUSAGE AND MASH 
Cracked black pepper worstjes  
geserveerd met aardappelpuree 
en een peper-thijm jus

 
CHICKEN CURRY €  14 .95
Kip vindaloo curry met yoghurt, 
geserveerd met rijst en naan brood

STEAK AND GUINNESS €  16 .95
STOUT PIE  
Florin style - typische Engelse stijl 
stoofpotje met rundvlees, champignons,
uien & Guinness stout geserveerd met friet

HOUSE MARINATED  €  16 .95
SCOTTISH SALMON 
Schotse Zalmfilet kort gemarineerd in 
soyasaus met rijst, gewokte groenten en 
gember

FLORIN CAFÉ GREATS
JACK DANIELS  SPARE R IBS €  17 .75
Huisgemarineerde ribs met onze zelfgemaakte Jack Daniel’s saus en friet

STEAK €  17.95
180gr. kogelbiefstuk met pepersaus en gebakken groenten geserveerd met friet

BREADED PORK SCHNITZEL €  13 .95
Gepaneerde varkensschnitzel met pepersaus en friet

CHICKEN SATE €  13 .75
Gemarineerde kip op stokjes geserveerd met friet, kroepoek
en pindasaus

VEGETARIAN TORTILLA WRAP €  13 .25
Tortilla vegetarisch, groenten, crème fraîche, kaas, 
salsasaus en nacho’s

VEGETARIAN LASAGNE €  14 .95
Vegetarisch met spinazie, pesto, feta, bechamelsaus
en kaas, geserveerd met kruidenboter brood

VEGAN MANGO CURRY €  13 .95
Vegan curry gemaakt met mango, kikkererwten en 
kokosmelk, geserveerd met rijst en een poppadom

SMOKED CHICKEN TORTILLA WRAP €  14 .95
Tortilla met kip, groenten, crème fraîche, kaas, 
salsasaus en nacho’s

SHARERS
BREAD €  3 .95 
Verse broodjes (4 stuks)
met kruidenboter

BIG BREAD €  7 .95  
Verse broodjes (8 stuks)
met kruidenboter en tapenade

CALAMARIS  €  7 .25   
Gefrituurde inktvisringen met
tartaarsaus

OVENBAKED NACHO’S  €  9 .45
Nachos uit de oven met gesmolten 
kaas, salsa, creme fraiche, groenten,
jalapeños en zoete chillisaus

SMALL FRENCH SALAD €  9 .25
Gemengde sla met tomaat, komkommer, 
geitenkaas, crostini, pijnboompitten, honing, 
tijm en spekjes

SMALL CAESAR SALAD €  9 .45 
Gemengde sla met tomaat, komkommer, 
gerookte kip, spekjes, croutons en 
Parmezaanse kaas

SMALL GREEK SALAD €  8 .50   
Gemengde sla met tomaat, komkommer, feta, 
olijven, paprika en rode ui

B IOLOGISCHE TOMATENSOEP €  4 .95 
met brood

SNACKS
BITTERBALLEN €  5 .95  
10 stuks geserveerd met mosterd

VEGETARIAN BITTERBALLEN  €  6 .50
10 stuks geserveerd met mosterd

DELUXE BITTERBALLEN  €  8 .50
8 stuks geserveerd met mosterd

BITTERGARNITUUR       €    6 .95/13.75
Klein (12 stuks) of groot (24 stuks) 

VEGETARIAN  
B ITTERGARNITUUR  €  7 .95
8 stuks geserveerd met chilli saus

KAASSTENGELS  €  7 .50  
8 stuks geserveerd met chilli saus

SHARING COMBO  €  17 .95
Mix van diverse snacks: 
bitterballen, bittergarnituur, olijven,
kaastengels & calamares

OVENBAKED NACHO’S   €  9 .45
Grote portie warme nacho’s met
gesmolten kaas, crème fraîche,
jalapeños, groenten en chillisaus

NACHO CHIPS  €  3 .95
Koude nacho chips met chilli saus

OLIVES €  4 .50  
Zwarte en groene olijven

ALLERGIE  INFORMATIE
Heb je een allergie en weet je niet zeker of je een gerecht wel of niet kunt eten? 

Vraag dan naar onze Florin staff. Wij weten welke gerecht je met 
jouw allergie wel of niet kunt bestellen.


