MENUKAART

KEUKEN OPEN VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

HOOFDGERECHTEN
Salades

English pub experience

“Our popular dinner menu is made in house and 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 and Florin Spareribs!”

Great British Pub Food

FISH & CHIPS

11,95

Gemengde sla met tomaat, komkommer,
gerookte kip, spekjes, croutons en Parmezaanse kaas

GREEK SALAD*

10,95

FRENCH SALAD *

12,95

Gemengde sla met tomaat, komkommer, feta, olijven,
paprika en rode ui

16,50

Gepaneerde Engelse kabeljauw met tartaarsaus in

Gemengde sla met tomaat, komkommer, geitenkaas,

een mandje met een krantje

crostini, pijnboompitten, honing, tijm en spekjes

FLORIN PIE

16,50

Typisch Engelse stijl stoofpotje

BANGE RS & MAS H *

☑

13,95

Aardappelpuree en worsten met een tijm-jus

Chicken Curry *

Burgers

FLORIN BURGER

11,95

150 gr. rundvlees burger met kaas, ui, tomaat,

14,95

komkommer, sla en currysaus (dubbele burger +3,50)

CLASSIC BURGER

15,95

CHICKEN BURGER

13,95

PULLED PORK BURGE R

13,95

17,95

VEGGIE BURGER ☑

12,95

13,75

VEGAN FALAFEL BURGER

12,95

Kip vindaloo curry met yoghurt, geserveerd met

200 gr. 100% Angus beef burger met bacon, kaas,
augurk, ui, tomaat, komkommer, sla en tomatenrelish

rijst en naan(brood)

Florin hoofdgerechten

Malse kipfilet in een gekruid krokant korstje, sla,
currysaus en knoflooksaus

VLEES

Huisgemarineerde ribs met onze beroemde

17,95

Malse pulled pork burger met een topping van rijke
BBQ-saus

zelfgemaakte Jack Daniel’s saus

KOGELBIEFSTUK

Kogelbiefstuk met pepersaus en gebakken groenten

S C H N I T ZEL

CAESAR SALAD*

☑

Gepaneerde varkensschnitzel met pepersaus

13,75

Met pindasaus en kroepoek

TORTILLA MET GEROOKTE KIP*

14,95

sla en Jack Daniel’s saus (dubbele burger +3,50)

16,95

Zalmfilet kort gemarineerd in soyasaus met rijst,
gewokte groenten en gember
VEGETARISCH

13,25

Tortilla vegetarisch, groenten, crème fraîche, kaas,
salsasaus en nacho’s

LASAGNA*

14,95

Vegetarisch met spinazie, pesto, feta, bechamelsaus
en kaas.

JD CLASSIC BURGER

16,50

JD CHICKEN BURGER

14,50

200 gr. 100% Angus beef burger met bacon, kaas, augurk,
ui, tomaat, komkommer, sla en Jack Daniel’s saus

Malse kipfilet in een gekruid krokant korstje
met sla en Jack Daniel’s saus

J D V EGGIE BURGE R ☑

13,45

Voor kinderen zijn er ook kindermenu’s te bestellen.Vraag aan de
bar naar de mogelijkheden.

Vegan curry gemaakt met mango, kikkererwten en
kokosmelk, geserveerd met rijst en een poppadom

13,50

Vegetarische groente- soyaburger met kaas, ui,
tomaat, komkommer, sla en Jack Daniel’s saus

Kindermenu

VEGAN

Mango Cu rry *

12,50

JD FLORIN BURGER

150 gr. rundvlees burger met kaas, ui, tomaat, komkommer,

VIS

TORTILLA*

Jack Daniel’s Burgers
JD verrijkt met originele Jack Daniel’s bbq saus

Tortilla met kip, groenten, crème fraîche, kaas,
salsasaus en nacho’s

HUISGEMARINEERDE ZALMFILET *

☑

Falafel burger met geroosterde paprika’s en pittige
sriracha saus

KIP

KIPS AT É

Vegetarische groente- en soyaburger met kaas, ui,
tomaat, komkommer, sla en currysaus

*

Alle gerechten - behalve gemarkeerd met een - worden geserveerd
met frites en mayonaise.
betekent vega optie beschikbaar

☑

MENUKAART

KEUKEN OPEN VAN 17.00 TOT 21.00 UUR

VOORGERECHTEN / DESSERTS / SNACKS
Voorgerechten

BREAD

3,95

Verse broodjes (4 st.) met kruidenboter

BIG B RE AD

€ 7,50 Studentmeals
Elke maandag en dinsdag

7,95

Elke maandagavond en dinsdagavond is het Studentenavond in de
Florin. Bestel een maaltijd voor maar 7,50 euro! (Zie onze speciale
menukaart op www.florinutrecht.nl)

7,25

Snacks

Verse broodjes (8 st.) met kruidenboter en tapenade

CALAMARES

Gefrituurde inktvisringen met tartaarsaus

OVENBAKED NACHO’S 9,45
GROTE portie warme nacho’s met gesmolten kaas,
crème fraîche, groenten en chilisaus

FRENCH SALAD

9,25

Gemengde sla met tomaat, komkommer, geitenkaas,
crostini, pijnboompitten, honing, tijm en spekjes

CAESAR SALAD

9,45

VAN DOBBEN BITTERBALLEN
8 Stuks - kan ook vega!

5,95

☑

8,50

Klein (12 stuks) of groot (24 stuks)

VEGETARISCHE BITTERGARNITUUR 7,95
8 Stuks

8,50

Gemengde sla met tomaat, komkommer, feta, olijven,

KAASTENGELS

7,50

SHARING COMBO

17,95

8 Stuks

paprika en rode ui

BIOLOGISCHE TOMATENSOEP

10 Stuks - kan ook vega!

☑

BITTERGARNITUUR 6,95/13,75

Gemengde sla met tomaat, komkommer,
gerookte kip, spekjes, croutons en Parmezaanse kaas

GREEK SALAD

BITTERBALLEN

4,95

Mix van diverse snacks

OVENBAKED NACHO’S

9,45

NACHO CHI PS

3,95

OLI V ES

4,50

GROTE portie warme nacho’s met gesmolten kaas,
crème fraîche, groenten en chilisaus

Knickerbocker glory

Koude nacho’s met chilisaus

Desserts

Zwarte en groene olijven

KNICKERBOCKER GLORY

6,95

CHEESECAKE

6,95

Luxe ijscocktail van vanille ijs en aarbeienijs met
slagroom, fruit en aardbeiensaus

New York-style cheesecake met citroen sorbetijs

HOMEMADE CHOCOLATE CAKE

6,95

Huisgemaakte chocoladetaart met een twist!

APPLE PIE

6,95

Appeltaart met slagroom, custard of vanille ijs
naar keuze

Contact
florinreservations@gmail.com
Voor reserveringen en informatie over zaalverhuur
030 231 99 57
Voor reserveringen en informatie
Florin Utrecht
Nobelstraat 2
3512 EN Utrecht
www.florinutrecht.nl

Allergie informatie

Heb je een allergie en weet je niet zeker of je een gerecht wel of niet
kunt eten? Vraag dan naar onze allergie checklist! Daar staat
op welk gerecht je met jouw allergie wel of niet kunt bestellen.

facebook.com/FlorinUtrechtPub
twitter.com/florinutrecht
instagram.com/florinutrecht

Ontwerp: marcomplusdesign.nl

