
 

 

 

 

 

 

Yeahhhh we mogen weer open!  

Hier zijn wij met het Floresteam erg blij mee.  

U kunt een tafel om 17:00/17:30 (tot 19:30/20:00) boeken. Als u langer wilt 
tafelen om 20:00/20:30.  

Dit doen we om de gasten zo veel mogelijk te spreiden in verband met de 
Corona maatregelen. 

 

Tijdens de lockdown zijn er wat veranderingen geweest bij Flores. Naast 
een wijnkamer(!) en een nieuwe lik verf op de muur serveren we vanaf nu 

onze snacks en een menu van 3, 4 of 5 gangen. 

Uiteraard houden we rekening met allergieën, menu- en dieetwensen. Ook 
bijvoorbeeld als je graag vegetarisch eet of niet van vlees of vis houdt. 

Graag horen we uw wensen tijdig. 

 

Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot snel. 

 

Een tafel boeken kan via onze website 

www.bistroflores.nl 

 

Lieve groeten vanuit een overlevingsmodus team Flores ❤ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

snacks 

 

creuses Ierse oester      2 ¾ 

Zeeuwse platte oester       3 ¾ 

creuses Gillardeau oester     3 ¾ 

antipasto        14 

Jamón Ibérico de Bellota     16 

 

menu 

 

3 gangen  39     met wijn  59 

4 gangen  48    met wijn  75 

5 gangen  57 ½    met wijn  90  

 

supplementen 

 

frieten met mayonaise      + 3 ½  

côte de boeuf van MRIJ-rund    + 5  

boerenkazen ipv zoet     + 3 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dit is een impressie van ons menu 
en kan afwijken van wat wij momenteel serveren 

Uiteraard houden we rekening met allergieën, menu- en dieetwensen. Ook 
bijvoorbeeld als je graag vegetarisch eet of niet van vlees of vis houdt. 
Graag horen we uw wensen tijdig. 

voorgerecht 

Nederlandse schelvis met krokante groene kool & 
pompoenpittenoliecrème 

eerste tussengerecht 

buikspek van The Duke of Berkshire-big met venkel & blauwe kaas 

tweede tussengerecht 

gebrande schorseneren met witlof, pastinaakcrème & aardappelvinaigrette 

hoofdgerecht 

steak de boeuf uit de houtskooloven met geitenboterjus 

kaas (supplement 10 euro) 

gerijpte boerenkazen 

dessert 

sorbet van geitenmelk met lemoncurd, honingraat & gebakken witte 
chocolade 

 


