TAPAS FLOOR-STIJL
Tapas Floor-stijl zijn kleine gerechten die uitermate geschikt zijn om te delen. Zin in een lekkere cocktail, gin-tonic
of een heerlijk glas wijn / speciaal bier en wel trek, maar geen grote trek? Dan is dit de oplossing. Tapas van
origine uit Spanje. Wij in café restaurant Floor geven onze eigen draai eraan. Kleine gerechten welke zijn
bereidt met verse, biologische en lokale producten. Kies een keer iets anders dan een borrelhap, lekker onder
het genot van een drankje.

VEGETARISCH
BROODMAND CIABATTA & FOCCACIA 7⁷⁵
warme ciabatta en foccacia uit de oven, geserveerd met paprikadip, aioli & beurre café de Paris

SALADE VAN PARELCOUSCOUS 8⁵⁰
couscous met brunoise van tomaat en komkommer, amandelschaafsel en granaatappel, op smaak gebracht
met munt, koriander en ras el hanout kruiden en in filodeeg gewikkelde feta

PADDENSTOELEN OP TOAST 9²⁵

paddenstoelen kort gebakken in kruidenboter met getoast tomaten tramezzini brood en een gepocheerd ei

VIS
ZEEDUIVELWANGETJES 9⁷⁵

Floor’s fish & chips: gebakken zeeduivelwangetjes in bierbeslag met remouladesaus en chips

BLACK TIGER GARNALEN 9²⁵
met gestoofde en gebakken ui, paprika en tomaat gemarineerd in piri piri kruiden met aioli

ZALMTARTAAR 9²⁵
zalmtartaar licht aangemaakt met sesamolie, crème van avocado met groene appel, komkommerlinten en
mayonaise van sesam

HOLLANDSE GARNALENKROKETJES 9⁷⁵
vijf garnalenkroketjes van meneer Cas Spijkers met remouladesaus

VLEES & GEVOGELTE
COQ AU VIN 9²⁵

klassieke Franse stoofschotel van gevogelte, champignons, zilveruitjes en gerookt spek

CHORIZOKROKETJES 8⁷⁵

vijf chorizokroketjes van meneer Cas Spijkers met oude kaas mayonaise

STEAK TARTAAR 9⁷⁵

steak tartaar van rund aangemaakte met alle elementen van klassieke steak tartaar met piccalilly gel,
pijnboompitten en krokant van oude kaas

GROENE ASPERGES & LAMSHAM 9⁷⁵
gegrilde groene asperges, dungesneden lamsham, aardappelsalade, gepocheerd ei en verse kruiden

VOLG ONS OOK OP FACEBOOK &
INSTAGRAM @CAFEFLOOR
EN VIA ONZE WEBSITE
WWW.CAFEFLOOR.NL

WIJ HEBBEN EEN
ALLERGENENKAART
INDIEN GEWENST

