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CULINAIRE PASSIE VOOR KWALITEIT IS WAT ONS
KEUKENTEAM VERBIND

,,

Een snuifje talent, een eetlepel inspiratie, een maatbeker motivatie, sterke dosis
energie en liefde voor het beste uit ons culinair erfgoed zorgen voor een smakelijke
meerwaarde @ Brasserie Flo Antwerp.

„

Ons sterk keukenteam - een brunoise van creativiteit, leergierigheid en zin voor
kwaliteit - koppelt traditie aan innovatie. Zo staan wij garant voor een bruisende
zomertafelcultuur. Overtuig uzelf, wij verwachten u !

Axel Van Gils
Head Culinary

VOORGERECHTEN
Asperges natuur			
Asperges op Vlaamse wijze		
Asperges Hollandaise		

PAASMENU
€ 18
€ 22
€ 22

HOOFDGERECHTEN
Asperges op Vlaamse wijze		
Asperges Hollandaise		
Asperges met roggevleugel		

Vanaf 2de week
april

De onklopbare topper
verse Belgische asperges ,een perfecte
combinatie van eenvoud en kwaliteit.

Trio van asperges bereid op verschillende wijze
YYY
Kalfsmedaillon, clamart van fijne groentjes,
charcuteriesaus
YYY
Paaschocoladedessert, gember, citrus

SUPPLEMENTEN
€ 28
€ 28
€ 34

Breydelham			€ 4
Gerookte zalm			
€4
Kasteelaardappelen			€ 4

3 - GANGEN MENU
€ 45 per persoon
inclusief amuse en
een glaasje cava

RESERVERINGEN
VROLIJK PASEN

E : brasserieflo.antwerp@hilton.com
T : +32 (0)3 204 12 29
brasseriefloantwerp.com
floantwerp.com
@brasseriefloantwerp

15 - 16 - 17
april

‘LIVE’ KOOKDEMO

Zondag 4 juni zal onze Chef Axel Van Gils een ‘live’ kookdemo geven.
Wie aanwezig is, kan volledig GRATIS aanschuiven.
U kan genieten van 3 culinaire gerechtjes. Eerste demo vindt plaats om
12u stipt, tweede demo om 14u en laatste demo om 16u.

VOOR EEN GOED DOEL

Zondag 4 juni

Wenst u op de hoogte gebracht te worden van verdere details,
stuur een mailtje naar sonja.wyns@hilton.com of volg ons op facebook
floantwerp.com

@brasseriefloantwerp

schuif gratis
aan aan onze
gastentafel

be cool
be smart
be there

@ BRASSERIE FLO ANTWERP OP DE GROENPLAATS

OVERGEWAAID UIT ENGELAND EN HELEMAAL TRENDY
De meest smakelijke lekkernijen: scones, sandwiches, zoete hapjes, macaron, pot de crème,
crème brûlée vanille vergezeld van een glaasje cava, fruitsap, koffie of thee.
Dé ingrediënten voor een gezellige namiddag met vrienden, vriendinnen, familie,...
Met Brasserie Flo Antwerp, een toplocatie op de Groenplaats en zicht op de kathedraal, krijgt u als
gast een extra toegevoegde waarde.

Maandag t.e.m.
Zondag van
14u00 tot 17u00

RESERVERINGEN
€ 21.50 per persoon
Daar de chef met dagdagelijks verse producten
werkt, vragen wij om minstens 1 dag op
voorhand te reserveren.

E : brasserieflo.antwerp@hilton.com
T : +32 (0)3 204 12 29
brasseriefloantwerp.com
floantwerp.com
@brasseriefloantwerp

Dagdagelijks vers
gebak met koffie
€ 10

ZEEUWSE MOSSELEN,
EEN ZILTE LEKKERNIJ
Het is weer zomer en dan krijgen we weer
goesting in een pot dampende mosselen.
Dagelijks geserveerd, met knapperige Belgische
frieten en mosselsaus.

Mosselen natuur
€ 23

Zeeuwse mosselen
vanaf 2de week juli

Tara oester N°3
€ 3.95
€ 21.00
€ 38.00
1per stuk
per half dozijn per dozijn
€ 4.95
per stuk

Zeeuwse platte oester 00000
€ 27.00
€ 48.00
per half dozijn per dozijn

OESTERBAR
Mosselen room & look
€ 25

Mosselen witte wijn
€ 25
Mosselen Provençale
€ 25
inclusief Belgische frietjes en mosselsaus

Is er iets feestelijker dan dagverse oesters,
schaal- en schelpdieren aangevuld met een
heerlijk glaasje sprankelende Champagne?
Dan is de oesterbar @ Brasserie Flo Antwerp Bar
THE PLACE TO BE

VAKANTIEGEVOEL VOOR 2
Een fles lekker frisse witte wijn met copieus fruit
dat zich in al zijn pracht manifesteert of een
gestructureerde rode wijn is zonder twijfel
genieten deze zomer. Zo harmoniëren deze
perfect met een ‘plateau Flo’ voor 2.
ZOMERSE TIP

Vakantiegevoel voor 2
€ 35
inclusief 1 fles wijn en ‘plateau Flo’ voor 2.
Fles cava, supplement
€5
Bestel een ‘extra plateau Flo’ @
€ 18

Mojito Classic
€ 10.50

Caipirinha
€ 10.50

Piña Colada
€ 11.00
Frozen Strawberry Daiquiry
€ 12.00

ZOMER COCKTAILS
In de zomer, zetten wij onze tropische cocktails
op een rijtje. Deze overheerlijke zomer cocktails
laten je smachten naar een zonnig dagje op het
terras. Laat de zomer maar komen ! Wij serveren
deze vanaf 17u op het terras.

Zomer 2017

15 Augustus

MOEDERDAG MENU

PURE VERWENNERIJ VOOR MAMA

Gazpacho, avocado, limoen, tonijn
YYY
Kabeljauwfilet, frisse tuinboon, gesmolten
aardappeltjes
YYY
Duo van chocolade, kersen, aardbeien

De ideale dag om moeder eens extra in de
bloemetjes te zetten. Vermeld deze nieuwsbrief
bij uw reservatie en mama ontvangt een
welverdiende
‘EXTRA’ ATTENTIE.

RESERVERINGEN
3 - GANGEN MENU
€ 45 per persoon
inclusief amuse en
een glaasje cava

E : brasserieflo.antwerp@hilton.com
T : +32 (0)3 204 12 29
brasseriefloantwerp.com
floantwerp.com
@brasseriefloantwerp

Het wildseizoen is voor veel foodies de favoriete
gastronomische periode van het jaar. Nergens
is het wild zo divers, kwalitatief, verantwoord
en puur te proeven als bij ons. Met de start van
het wildseizoen sieren de wildgerechten weer de
menukaart.

Oudejaarsavond in stijl of een nieuwjaarsbrunch
op 1 januari 2018, het moet zeker en vast in je
agenda staan voor een avond vol ambiance.

Heeft u genoten van uw lunch of diner?
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GESCHENKBONNEN
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Laat ons u verrassen met een overheerlijk
kerstmenu @Brasserie Flo Antwerp of een
kerstbrunch voor vrienden en familie op
25 december. Leef je toe naar de meest warme
periode van het jaar.
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KERST 2017
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noteer
alvast

NIEUWJAAR 2018

Deel uw ervanring met familie, vrienden en/of
collega’s. Voor iedere gelegenheid - feestdagen,
verjaardagen, jubileum of gewoon een ‘dank je’
- biedt Hilton Antwerp Old Town exclusieve
geschenkbonnen aan voor ieders budget.

Voor ieder wat wils
Buffetontbijt @ € 27 pp
2-gangen Chef’s suggestie menu € 28
3-gangen Chef’s suggestie menu € 32
Afternoon tea € 21.50 pp
Overnachting incl. ontbijt vanaf € 189 per kamer
Info en reserveringen: sonja.wyns@hilton.com

gEschenkbonnen

In de agenda

JACHTSEIZOEN VANAF 15 OKTOBER

BRASSERIE FLO ANTWERP
GROENPLAATS 32
2000 ANTWERPEN
T : +32 (0)3 204 1229
E : BrasserieFlo.Antwerp@hilton.com
floantwerp.com
@brasseriefloantwerp

