BIER

MENU’S

Alleen verkrijgbaar van woensdag t/m zondag

Tripels menu

€ 13,50

• Leffe Tripel
• Tripel Karmeliet (25 cl.)

(Zware bieren)

€ 18,50

€ 14,95

• Orval
• Westmalle Dubbel
• Rochefort 10

€ 5,75

VAN DOBBEN BITTERBALLEN

€ 8,50

BITTERGARNITUUR

€6,75/11,75

10 Stuks

8 Stuks

• Kwak
• Tripel Karmeliet (25 cl.)
• Kasteel Donker
• Hoegaarden Grand Cru

• Kasteel Tripel

Trappisten menu

Heavy duty menu

SNACKS
BITTERBALLEN

Klein (12 stuks) of groot (24 stuks)

Appeltjes (Ciders) menu € 19,25

VEGETARISCHE BITTERGARNITUUR

€ 7,50

8 Stuks

KAASTENGELS
8 Stuks

€ 7,50

• Sheppy’s (1/2 pint)
• 2 bottled Sheppy’s ciders naar keuze

N ACH O C H I PS

€ 3,45

O LI J VEN

€ 4,25

Nacho’s met chilisaus

Tutti Frutti’s (Fruit beer) menu € 15,25
• Hoegaarden Rosée
• Belle-vue Kriek Extra
• Liefmans Fruitesse
• Leffe Ruby

Moortgat menu

€ 12,50

• Duvel
• La Chouffe
• Vedett Extra Pilsner

IPA’s menu

• Goose IPA (25 cl.)
• Lowlander IPA
• Vedett IPA

Zwarte en groene olijven

Florin
€ 13,50

With our weekly (Mon. & Tues.) €6,75 STUDENT MEALS OR on Wednesdays the nationally famous
MR BALLS SUPER ENGLISH PUB QUIZ - the first real pub quiz in Utrecht and by far the best!
Or on Saturdays we have BNNVARA’S SPIJKERS MET KOPPEN live radio 2 show broadcast from the bar.
Our popular dinner menu is designed to give you that English pub experience with some Dutch twists
thrown in! We are locally known for our exclusive JACK DANIELS specialities and of course the famous
FLORIN BURGER, FLORIN SPARE RIBS and exclusive in Utrecht the FLORIN SUNDAY ROAST WRAP!

Contact
Leffe Royal Family menu € 13,50
• Leffe Blond
• Leffe Tripel
• Leffe Bruin

S t a ff se le ct i o n
me n u

See chalkboard or ask the staff!!

florinreservations@gmail.com
Voor reserveringen en zaalverhuur
www.florinutrecht.nl
facebook.com/FlorinUtrechtPub
twitter.com/florinutrecht
instagram.com/florinutrecht

TAPBIER
Florin Huisbier
DAVID BROUWIE

4,0%

“CH- CH- CH- CH- Changes”
Exclusief door Utrechtse brouwerij
vandeStreek gebrouwen seizoensbier Hazy Pale
Ale met Nieuw Zeeland hop.

Jupiler Pilsener (5,2%)
Zacht bittere pilsener met een fris karakter

Hertog Jan Pilsener

(5,1%)
Volle smaak met een aangenaam bittere afdronk

Hertog Jan Weizener

(5,7%)
Verfrissend tarwebier met een robuuste volle
smaak

G u i n n e ss Sto u t

(4,2%)
Krachtig met een moutige smaak en droppige
achtergrond

La Chouffe

(8,0%)
Zoet en licht bitter

Sheppy’s Classic Cider (5,5%)
The International Cider Award 2019 winning
medium draft cider

Le f fe B lo n d

(6,6%)
Zacht, moutig en fruitig, met tonen van vanille

BUD

(5,0%)
Amerikaanse doordrinkbare lager, ook wel ‘The
King of Beers’ genoemd

Goose Island IPA (5,9%)

Zeer hoppig, met een fruitig en kruidig aroma

Tripel Karmeliet

(8,4%)
Bitter, zoete en heerlijk kruidige smaak met een
mandarijn aroma

Hertog Jan Seasonal Bier

Vraag naar de seasonal keuze van het jaar.

ALCOHOLVRIJ BIER

FLESBIER

Jupiler 0,0%

B ec k ’s Pi l sener

Frisse bitters en een goede smaak

Franziskaner Weissbier (0,5%)

Fris witbier (halve liter), vol met aroma’s van
citrus en fruit

(5,0%)
Puur, fris en krachtig met een milde bitterheid

Belle-vue Kriek Extra

(4,3%)
Verfrissend en fruitig door het gebruik van licht
zure kersen

IJwit (6,5%)
Een stevig witbier gebrouwen met tarwemout en
een beetje citroen en korianderzaad dat gevaarlijk
lekker doordrinkt

Pa u we l s Kwa k

Ve d et t E x t ra Pi l sn e r

(8,4%)
Zacht fruitig bier, met een zoethout accent en
licht bittere afdronk

(5,2%)
Frisse zoet-moutige smaak, met aangenaam bittere
afdronk

Rochefort 10

Ve d et t I PA

Zoet van smaak door een aroma van mout en
fruit

(11,3%)
Een Quadrupelbier met een romige zoete afdronk,
de zoetheid van alcohol, kruidigheid van kardemon
en kanaal en veel fruit.

Kasteel Tripel (11,0%)

Stella Artois Pilsener (5,0%)

Westmalle Dubbel (7,0%)

Kasteel Donker (11,0%)

Karaktervol, met een uitgesproken hopsmaak

(5,5%)
Unieke en speciale smaak door de unieke dry
hopping

Trapistenbier met een fruitige en kruidige smaak

Leffe Blond 0,0%

Camden Pale Ale

Lowlander Wit 0,00%

Corona (4,5%)

(4,3%)
Irish red ale, moutig aroma met tonen van karamel
en fruit.

VandeStreek Playground IPA

Duvel (8,5%)
Subtiel bitter, met een verfijnd aroma en
uitgesproken hopkarakter

L e f fe B r u i n

(6,5%)
Krachtig, vol en lichtgekruid, met tonen van
karamel

Choose from our wide selection of London Gins served with bottled Fever Tree
premium Indian tonic water.

Guinness 0,0%

London Ginger Beer (5,0%)
Umbrella Brewing’s cloudy, fiery en alcoholic
ginger bier uit Highbury Islington, London U.K.

L e f fe R u by

Queen Victorian Lemonade

G ui nness B lond e I PA

L e f fe Tr i pe l

Soepel alcoholvrij bier met mooie zoete geuren
van fruit en subtiele tonen van kruiden(t/m 0,5%)
Gebrouwen met sinaasappel- en citroenschil voor
een verfrissend en aromatisch karakter
(0,5%)
Een echt gebrouwen bier, met een fikse bitter en
serieuze dry hop.
Met een moutige smaak en droppige achtergrond

GLUTENVRIJ BIER
BRE WDO G VAG AB O N D

(4,5%)
Glutenvrij Vagabond heeft aroma’s van fruit, hop
en citrus vruchten met een flinke dosis extra
hop toegevoegd om het gebrek aan gluten te
compenseren.

BOTTLED CIDERS (500 ml)
Sheppy’s cider with Elderflower

(4,0%)
Licht sprankelende, medium-zoete cider met
vlierbloesem voor een kruidige en fruitige smaak

Sheppy’s cider with Raspberry

(4,0%)
Karakteristiek, fruitige en frisse medium-zoete
cider met framboos

Sheppy’s original cloudy cider

(4,5%)
Licht sprankelende, medium-zoete cider met een
kruidige en fruitige smaak

(4,0%)
Een lichte, fruitige pale ale met een heerlijk frishoppige bitterheid,

Verfrissend, zacht en licht van smaak

(5,0%)
Een verfissend bier met een bittere smaak en
toetsen van citrus en bloemen.

G ui nness West I n d i e s Po rt e r

(6,0%)
Vol en rijk van smaak, tonen van gezouten karamel
en chocolade

Jopen Mooie Nel /North Sea IPA (6,5%)

Award winning Indian Pale Ale! Een fris, fruitig IPA
met een flinke dosis bitterheid.

Sterk blond bier met duidelijk aanwezige
hopbitter en fruitigheid

Kilkenny

(5,0%)
Kruidig, fruitig en bloemig, met tonen van hout

(8,5%)
Stevig en verfijnd, met een licht fruitige afdronk

Liefmans Fruitesse (3,8%)

Rood fruitbier met fruitige en zoete smaak

L owl a n d e r I . P. A.

(6,0%)
Gebrouwen met koriander en fijne Aziatische
witte thee voor een unieke citrusachtige frisheid
en pittig aroma

L owl a n d e r W h i t e Ale

TYPISCH ENGELS
Deluxe Gin & Tonic

Traditional English lemonade with the juice of one and a half lemons in every glass, for
real refreshment our cloudy Victorian Lemonade takes some beating. Poured over ice
into a tall glass and garnished with a slice of lemon.

Pimm’s fizz

The classic drink from the Wimbledon Tennis Championships! One part Pimm’s and two
parts sparkling lemonade in a glass filled with ice to the top, cucumber, lemon and mint.

WIJNEN
L’Auberge M, Chardonnay (Zuid-Afrika)

Een droge witte wijn met in de neus peer, abrikoos en tropisch fruit gevolgd door florale tonen. In de
mond frisse zuren, gekenmerkt door wit steenfruit, rond en vol.

Hoegaarden Grand Cru (8,5%)
Complex, delicaat en zoet-bitter, met tonen van
kruiden

(5,0%)
Gebrouwen met sinaasappels uit Curaçao,
vlierbloesem en kamille voor een verfrissende,
fruitige en bloemachtige smaak

L’Auberge M, Sauvignon Blanc (Zuid-Afrika)

Hoegaarden Citrus (2,0%)
Hoegaarden Radler met het sap van citroen en
limoen

Old Speckled Hen (5,0%)
Zachte Engelse ale, vol van smaak met fruitige
aroma’s

L’Auberge M, Cinsault rosé (Zuid-Afrika)

Hoegaarden Rosée (3,0%)

O r va l

Rosé met rijke aroma’s in de neus van rode bessen en subtiele hints van peer.
In de mond rond, vol met een lange afdronk.

Palm (5,2%)

(Spanje)
Een rode wijn met aantrekkelijke aroma’s van zwarte bessen in de neus. In de mond
rijp fruit met zachte tannine.

Natuurlijk zoet, met het fruitig aroma van
frambozen
Hoegaarden Wit (4,8%)
Zacht, licht en subtiel gekruide citrussmaak

(6,2%)
Trappisten bier met bitter-fruitige smaak
Zacht en zoet, met lichte karamelsmaak en
honingachtige afdronk

Een droge witte wijn, elegant in de neus met een combinatie van citrus en florale tonen. Levendig in de
mond, zachte frisse zuren.

L’Auberge M, Merlot

