FRITES SPECIALS

FRITES
Normaal		
Groot		
Gezinszak 4 personen
Gezinszak 5 personen
Gezinszak 6 personen

2,45
3,25
8,95
10,95
12,95

Family deal

Gezinszak frites (4 pers.) met 4 snacks

14,95

Keuze uit frikandel, kroket, bamischijf en kaassoufflé

Gezinszak frites (4 pers.) met 4 burgers.

24,95

Keuze uit de Family klassieker of de Family chickenburger

SAUZEN
		

Bakje Beker

Fritessaus		1,50
Ketchup		1,50
Curry		1,50
Vlaamse mayonaise		 1,50
Speciaal		1,75
Satésaus, Oorlog		 1,75
Joppiesaus		1,75
Tartaarsaus		1,75
Knoflooksaus, Chilisaus		 1,75
Appelmoes		1,75
Stoofvlees		2,00

2,75
2,75
2,75
2,75
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
4,00

MINISNACKS
Kipnuggets 5 stuks
Mini loempia’s 5 stuks
KaasTengels 5 stuks
Vlammetjes 5 stuks
Bourgondiër bitterballen 5 stuks
Borrelmaatjes 6 stuks
Borrelplank 14 stuks

3,25
3,25
4,00
4,00
4,00
4,50
11,75

Bittergarnituur 24 stuks

13,50

Bittergarnituur deluxe 24 stuks

17,95

Met o.a. Vlammetjes, KaasTengels en
Old Amsterdam bitterballen
Met mini frikandellen, bitterballen
en kipnuggets

Met mini frikandellen, Soufflsse’s en bamihapjes,
rundvlees- en, kalfsvleeskroketjes en chicken strips

Vegetarisch

vanaf 2,75
2,75

Truffel special

4,95

Petflesjes diverse frisdranken
Blikje bier vanaf 18 jaar

Catamaran

6,95

WARME DRANKEN (Ook koffie to go!)

Duet

6,95

Oosterse frites special

7,75

Boerenfrites

7,75

Spicy chicken special

7,75

Frites met black truffle mayonaise,
Parmezaanse kaas en rucola
Frites speciaal met 2 frikandellen
Frites met satésaus en 2 viandellen

Familydeals
Family burgeredeal

KOUDE DRANKEN

Frites met malse stukjes kipsaté, satésaus, atjar,
seroendeng en geroosterde uitjes
Frites met gebakken champignons, rode ui,
spekjes en een gebakken ei
Frites met licht pikant gemarineerde kipstukjes
met champignons, ui, paprika

SNACKS
Met broodje
Vegetarische snacks
Vegetarische kroket
Vegetarische frikandel
Vegetarische kipkorn
Vegetarische nasischijf
Vegetarische bamischijf
Souflesse
Glutenvrije snacks
Glutenvrije frikandel
Glutenvrije kroket
Vleessnacks
Frikandel
Frikandel speciaal
Bourgondiër vleeskroket
Goulashkroket, Satékroket
Kalfskroket
Groentenkroket
Kipkorn
Viandel
Nasischijf, Bamischijf
Mexicano
Sitostick
Crizly
Knakworst
Mixstick
Berenklauw
Gehaktstaaf
Gehaktbal uit de jus
Kipsaté 3 stokjes inclusief satésaus

meerprijs 0,75

2,45
2,45
2,45
2,30
2,30
2,10
2,45
2,45
2,10
2,75
2,35
2,50
2,50
2,50
2,45
2,45
2,30
2,45
3,00
3,00
2,00
2,95
3,50
2,70
3,25
5,75

Wij serveren Douwe Egberts koffie!
Koffie, Thee
Cappuccino
Latte machiatto
Warme Chocomel
Warme Chocomel met slagroom

2,25
2,50
2,75
2,75
3,25

SHAKES

Voor thuis!

Milkshake

vanaf 2,75
Romige shake in de smaken; chocolade, vanille, kiwi,
aardbeien, banaan, sinaasappel, kersen en kokos		

Shake specials
Chocoholic 			

3,95

Hollands Glorie

3,95

Romige shake met chocoladesiroop,
chocoladekrullen en slagroom

Romige shake met karamelsiroop,
stroopwafelstukjes, kaneelsuiker en slagroom

SOFTIJS
Kinderijsje
Oubliehoorn
Slagroom
Dip
Diverse soorten verpakt ijs

1,00
vanaf 1,75
0,50
0,25

SUNDAE’S
Sundae

vanaf 2,75
Met chocolade-, aardbeien- of karameltopping

Sundae specials			
3,75
Heerlijke luxe sundae’s

Rocky Road

Met chocoladetopping, nougatine en
mini marshmallows

Sticky Stroopwafel

Met karameltopping, karamelblokjes
en stroopwafelstukjes

Cookie Monster

Met chocoladetopping, chocolate chip
cookies en Oreo

FAMILY

Knetter Lekker

Met aardbeientopping, knettersuiker
met chocolade en discodip

BESTEL FAMILY
VOOR THUIS
VANUIT HUIS!

1

Ga naar één van
onze sites en klik
op ‘bestel online’

2

Bestel eenvoudig
en snel, betaal
met iDeal

Stationslaan 85
Breda
Tel: 076 - 204 70 72
breda.family.nl
Dr. Struyckenplein 61
Breda
Tel: 076 - 204 70 73
struyckenplein.family.nl

Openingstijden
Kijk op onze sites
voor de meest actuele
openingstijden

BURGERS

BELEGDE BROODJES
Keuze uit wit of donker brood

Onze favoriet! Laat je verrassen door de heerlijke
smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt
van 100% rundvlees, kipfilet of zijn vegetarisch en
worden geserveerd op een ambachtelijk brioche
broodje. Het menu wordt geserveerd met frites
en een frisse salade.

Niets is zo fijn als thuiskomen. Thuis bij

Achterham
Jong belegen Beemsterkaas
Gekookt ei
Filet americain met uitjes
Gezond

Met gemengde sla, kaas, ham, tomaat,
komkommer, ei en sla

Belcrum

Met gemengde sla, Old Amsterdam kaas,
bacon, zongedroogde tomaatjes, pittenmix
en komkommer

3,25
3,25
3,00
4,50
4,95

je familie. Hier ben je altijd welkom. Een hapje

mee eten of snel iets komen AFHALEN, het kan
allemaal. Thuis is het GEZELLIG en hebben we
aandacht voor elkaar. Bij gezelligheid hoort

Los Menu

lekker eten. Het is onze passie om altijd
4,95

wat lekkers op tafel te zetten, met KWALITEIT.
Wij bieden jou een kaart vol (H)EERLIJKE producten
de beste ingrediënten. Of je nou zin hebt in een van
onze favorieten, zoals een FAMILY BURGER of juist voor
wat extra groente wilt gaan zoals een SALADE.

Filet americain, augurk, gekookt eitje,
gesnipperde uitjes en licht pikante saus

Bacon & Eggs

Met eiersalade en bacon

Twijfelaar

De ene helft met filet americain martino,
de andere helft met eiersalade en bacon

Warme beenham

Overheerlijke warme beenham met
honingmosterdsaus

5,50
5,95

van de dag, van lunch tot diner en van kopje koffie
tot late middagsnack.

6,25

Met gemengde salade, pittenmix,
truffelmayonaise, zongedroogde tomaat
en Parmezaanse kaas

Vegetarisch

Family Zwarte Goud Burger

7,50 10,50

Family Chicken Burger

Kipburger met frisse sla, rode ui, tomaat,
augurk en burger relish

Family Avocado Burger

Italiaa
ns

6,50 9,50
9,95

8,95

Salade spicy chicken

8,95

Salade Carpaccio

8,95

Gemengde sla, tomaat, Parmezaanse kaas,
gekookt eitje, bacon, gebakken kipstukjes
en een caesardressing		
Gemengde sla, tomaat, komkommer, gebakken
kipstukjes, champignons, paprika en rode ui in
een licht pikante marinade met een sweet chili
dressing

Gemengde sla met rundercarpaccio, Parmezaanse
kaas, zongedroogde tomaatjes, pittenmix, rucola en
een truffelmayonaise

MAALTIJDEN
Geserveerd met frites en een bijpassend
garnituur
Kipsaté

11,95

Boerenschnitzel

12,95

Fish & Chips

11,95

Spareribs

14,95

Beef teriyaki

13,95

3 stokjes huisgemarineerde kipsaté met satésaus,
atjar, kroepoek en geroosterde uitjes
Een royale krokant gebakken varkensschnitzel
met champignons, gebakken ei, ui en spekjes

6,50 9,95

Gebakken stukjes kibbeling met tartaarsaus

6,50 9,50

Heerlijke malse ribbetjes in een marinade
van ketjap, champignons en uitjes

Licht pikante burger van avocado met frisse sla,
rode ui, tomaat, augurk en burger relish

Family Spinazie-Kaasburger

Caesar salade

9,95

5,95 8,95

6,95

Geserveerd met brood en boter

Spinazie-kaasburger met frisse sla, rode ui,
tomaat, augurk en burger relish

Malse biefstukpuntjes met gebakken champignons,
uien, wokgroenten en een teriyakisaus

Kleine genieters
Frietvriendjes kindermenu

5,95

Frites met 5 kipnuggets, kroket, frikandel
of een kaassouflé. Met mayonaise, appelmoes
en een kleine verrassing

SALADES
Slaatje klein
Slaatje normaal
Verse rauwkostsalade

6,95

Rundvleesburger met frisse sla, rode ui,
tomaat, augurk, bacon, cheddar cheese
en burger relish

Family Chicken Bacon-Cheeseburger

d
tbroo

Broodje carpaccio

Family Bacon-Cheeseburger

Rundvleesburger met frisse sla, rode ui,
tomaat, augurk, cheddar cheese en
burger relish

Kipburger met frisse sla, rode ui, tomaat,
augurk, cheddar cheese en burger relish

pla

5,95

6,50 9,50

Kipburger met frisse sla, rode ui, tomaat,
augurk, bacon, cheddar cheese en burger relish

5,50

Broodje spicy chicken

Cheeseburger

Family Chicken Cheese Burger

We are Family

Onze klassiekers
Stukjes pittige malse kip met
paprika, champignons en ui

5,95 8,95

Rundvleesburger met frisse sla, rode ui,
gebakken champignons en truffelmayonaise

Wij maken het voor je klaar. Op ELK MOMENT

5,25

De Klassieker

Rundvleesburger met frisse sla, rode ui,
tomaat, augurk en burger relish

en maaltijden die LIEFDEVOL worden bereid met

Martino

MAALTIJDSALADES

3,00
3,50
2,95

FLATBREADS
Flatbread spicy chicken

7,95

Flatbread carpaccio

7,95

Heerlijk Italiaans platbrood met stukjes
pittige malse kip, paprika, ui en champignons
Heerlijk Italiaans platbrood met flinterdun
gesneden rundvlees met gemengde salade,
truffelmayonaise, pittenmix, zongedroogde
tomaat en Parmezaanse kaas

Family’s Favorieten
Onder de noemer Family’s Favorieten serveren
we onze lekkerste frites specials en burgers aan
jou. Dit zijn premium producten in verrassend
lekkere smaakvariaties. Wat is jóuw favoriet?

