
SMOOTHIE 300ml
Fruitshot 4,75
Met ananas, mango, banaan en 
verse jus d’orange

Pink lady 4,75
Met aardbei, banaan, yoghurt en 
verse jus d’orange

Green smoothie 5,00
Met appel, komkommer, banaan,
spinazie en yoghurt

Forest smoothie 5,00
Met bosvruchten, banaan, citroensap,
honing en yoghurt

MILKSHAKES
Milkshake  3,30  3,85
Keuze uit: vanille, aardbei, chocolade, banaan

DRANKEN
Diverse frisdranken vanaf  2,05
Slush klein 1,50
Slush groot 1,75
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Voor thuis!

FAMILY
AXEL
Szydlowskiplein, Axel
Tel: 0115-211333
axel.family.nl

Openingstijden
Kijk op onze site 

voor de meest actuele 
openingstijden

Onze site bevat een 
allergenenfilter.

SNACKS 
Met broodje  meerprijs 0,85
Bourgondiër draadjesvleeskroket  2,30
Van Dobben croquet  2,40
Van Dobben goulash-, kalfs- of satéscroquet  2,45
Groentenkroket  2,35
Vega kroket   2,55
Frikandel  2,00
Frikandel speciaal  2,70
Vega frikandel   2,65
Viandel  2,40
Kaassouflesse  2,40
Ham-kaassouflesse  2,45
Bamischijf, nasischijf 2,30
Berehap  3,05
Loempia met kip en ham  3,95
Loempia speciaal  5,20
Met gebakken ham, spiegelei en satésaus

Shoarmarol, satérol 2,95 
Mexicano, pikanto  2,65
Kipkorn  2,40
Kipnuggets portie van 5 stuks 3,40
Kipsaté 3 stokjes  6,55
Spareribs portie  10,25
Schnitzel  6,25

PANGERECHTEN 
Geserveerd met frites of rijst en frisse salade
Thaise curry   14,95
Gebakken stukjes kip met paprika, ui en 
champignons in een milde Thaise currysaus

Spicy chicken   14,95
Gebakken stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met spicy saus

Spicy gamba 15,95 
Gebakken garnaal met champignons,
paprika en ui afgeblust met spicy saus

Thai tofu  14,95
Vegetarische tofu met paprika, ui en  
champignons in een milde Thaise currysaus

Beef Teriyaki 15,95
Gebakken biefstukpuntjes, champignons, paprika, 
sezamzaadjes en ui, afgeblust met teriyakisaus

Beef special 15,95
Gebakken biefstukpuntjes met keuze uit gebakken 
champignons, peper- of champignonroomsaus

Snackmenu 6,50
Frites met 4 kipnuggets, kroket, frikandel 
of kaassoufflé, appelmoes, een drankje en
een leuke verrassing

Kinderspaghetti 5,50
Met bolognesesaus, geraspte kaas en een 
leuke verrassing

Kleine genieters

FRITES 
Frites kinder 2,20
Frites normaal 2,95
Frites groot 3,75
Gezinszak frites 3 á 4 personen 8,50
Gezinszak frites 4 á 5 personen 11,00
Gezinszak frites 5 á 6 personen 13,50

SAUZEN   100cc  250cc
Mayonaise, Belgische mayo 1,10 2,75
Curry, ketchup  1,10 2,75
Joppiesaus, BBQ-saus 1,65 3,25
Knoflooksaus  1,65 3,25
Satésaus  1,65 3,25
Oorlog, speciaal 1,65 3,25
Tartaarsaus  1,65 3,25
Loempiasaus, chilisaus 1,65 3,25
Appelmoes  0,95
Stoverij  4,25 5,50

FRITES SPECIALS 
Kapsalon  9,95
Met gebakken shoarma, kaas, sla, tomaat, 
komkommer, ui en knoflooksaus

Frites spicy chicken   9,95
Met gebakken stukjes kip, champignons, 
paprika en ui, afgeblust met spicysaus

Frites chicken teriyaki  9,95
Met gebakken stukjes kip, champignons, 
paprika en ui, afgeblust met teriyakisaus

Frites beef teriyaki 10,95
Met gebakken biefstukpuntjes, champignons, paprika, 
sezamzaadjes en ui, afgeblust met teriyakisaus

Frites spicy gamba  10,95
Met gamba’s, gebakken met ui, champignons
en paprika, afgeblust met spicy saus

Frites chicken saté  9,95
Met malse stukjes kipfilet, satésaus, 
gedroogde uitjes en seroendeng

Frites special Axel  9,95
Met langzaam gegaard stoofvlees en lente-ui

GLUTENVRIJ  
Onze frites zijn glutenvrij
Frikandel 2,50
Kroket 3,05
Kipnuggets 4,45
Bamischijf 2,85
Kindermenu   6,99 

  Vegetarisch   Ook vegetarisch te bestellen

Geen zin om te wachten? 
Skip de rij door te bestellen 
via onze website 
axel.family.nl. Klik op ‘bestel 
online’ en selecteer waar jij 
trek in hebt. Wij zorgen dat 
het op het gewenste tijdstip 
klaar staat. Super snel en 
gemakkelijk!

Ben je onderweg? Loop 
dan bij ons binnen en 
bestel ter plekke via onze 
orderkiosk.

Bestel vanuit huis, 
Family voor thuis!

Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigen.



BURGERS
Onze favorieten! Laat je verrassen door de heerlijke 

smaakcombinaties. De burgers zijn gemaakt van 100% 
rundvlees of kipfilet, geserveerd op een ambachtelijk 

briochebroodje.  Het menu wordt geserveerd met 
frites en een frisse salade

MAALTIJDEN  
Geserveerd met frites en een frisse salade
Spareribs 16,95
Specialiteit van het huis met bbq-saus

Saté 12,95
3 stokjes malse kipsaté met heerlijk gekruide
satésaus, gedroogde ui en seroendeng

Wienerschnitzel 14,95
Met spiegelei en stroganoffsaus

Nasi 12,95
Met 2 stokjes kipsaté, een spiegelei, satésaus, 
gedroogde ui en een plak achterham 

Axelse schnitzel     14,95
Met gebakken spek, ui, champignons, kruiden 
en gesmolten kaas

Fish & chips 10,95
Gebakken stukjes kibbeling met tartaarsaus

POKÉ BOWL
Veggie     9,45
Rijst met avocado, wakame, edamame bonen,
wortel, komkommer, cashewnoten, sesam 
en wasabi mayonaise

Chicken Teriyaki 9,45
Rijst met kip, avocado, wakame, edamame bonen,
wortel, komkommer, chicken wakadori furikake 
kruiden en sesam

Zalm 10,45
Rijst met avocado, wakame, edamame bonen, 
wortel, komkommer, gerookte zalm, furikake
kruiden en sesam

Shrimp 10,45
Rijst met rode ui, edamame bonen, wakame, 
wortel, sesam, shichimi, chili-mayonasie dressing 
en shrimps

PASTA WARM
Keuze uit spaghetti, penne, penne volkoren 
of tagliatelle
Zalm en daslookpesto 13,95
Met gerookte zalmsnippers, bechamelsaus, 
daslookpesto, courgette en paddenstoelenmix

Kip met gegrilde groenten 11,95
Met roasted kipreepjes, tomaten tapenade, 
roomsaus, gegrilde groenten en Parmezaanse kaas

Carbonara  10,95
Met champignons, ui, spekblokjes 
Parmezaanse kaas, bieslook en bechamelsaus

Zalm bechamelsaus 13,95
Met zalm, bechamelsaus, champignons, 
bladspinazie en geraspte kaas

Bolognese 10,45
Met tomatengehaktsaus, geraspte kaas, 
cherrytomaat en bieslook

BROOD
Geserveerd op baguette wit of meergranen, 
zachte bol wit of bruin. Supplement groente  1,65
Gezond ham 5,00
Met sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, ham 
en mayonaise

Gezond kaas     4,80
Met sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, kaas 
en mayonaise

Gezond ham - kaas 5,20
Met sla, tomaat, komkommer, wortel, ei, ham, 
kaas en mayonaise

Gerookte zalm 6,95
Met sla, gerookte zalm, rode ui en mosterd dille

Gerookte zalm kruidenkaas  7,95
Met sla, kruidenkaas, tuinkers en gerookte zalm

Brie 5,10
Met sla, brie, komkommer en honing

Brie speciaal    6,95
Met brie, komkommer, aardbeien jam, 
pijnboompitten en walnoten 

Martino 5,25
Met sla, filet americain, rode ui, augurk 
en martino saus

Martino pikant 5,45
Met sla, filet americain, ei, rode ui, augurk, 
tuinkers, tabasco, martino saus en mayonaise

Ei samurai 4,25
Met eiersalade, kaas, komkommer, samurai saus 
en tuinkers

Kipfilet speciaal 4,85
Met sla, tomaat, kipfilet, tuinkers en cocktailsaus

Tonino 6,45
Met sla, ei, tonijnsalade, rode ui, augurk,
tuinkers, ketchup en tabasco

Gerookte kip 6,50
Met roomkaas, pesto, gerookte kip, zongedroogde 
tomaatjes en pijnboompitten

Carpaccio 6,95
Met pesto, carpaccio, zongedroogde tomaatjes, 
Parmezaanse kaas, rucola en pijnboompitten

Hummus  4,45
Met hummus, rucola, zongedroogde tomaatjes
en avocado

Hawaï warm 5,35
Met ham, kaas en ananas

Kip sweet chili warm 5,95
Met sla, kip stukjes, ananas en chilisaus

De klassieker    6,95 11,95
Sla, tomaat, ui en burger relish

De Amerikaanse    7,95 12,95
Sla, tomaat, ui, augurk, cheddar 
en burger relish

Creamy bacon burger  7,95 12.,95
Sla, augurk, bacon, paprika, ui 
en creamy bacon saus

Bacon-egg-cheeseburger 8,95 13,95
Sla, bacon, cheddar, gebakken ei, 
tomaat, ui en creamy baconsaus

Daddy burger 10,45 14,95
Sla, bacon, oude kaas, gebakken ei, 
augurk, ui, twee rundvleesburgers 
en bbq beersaus

Spicy kipburger  7,95 12,95
Sla, cheddar, jalapeño, paprika, 
gedroogde uitjes en spicy cocktailsaus

Garlic kipburger 7,95 12,95
Coleslaw, sla, tomaat en garlicsaus

Spinazie-kaasburger   7,95 12,95
Spinazie-kaasburger, komkommersalade, 
tomaat en garlic saus

MAALTIJDSALADES
Met brood of een portie frites meerprijs 2,00

 Klein Groot
Maaltijdsalade spicy chicken    8,50   11,50
Salade met gebakken stukjes kip, 
bacon, diverse slasoorten, rode ui, 
ei, komkommer, zongedroogde 
tomaatjes, pijnboompitten en spicy saus

Maaltijdsalade geitenkaas    8,50   11,50
Salade met lauwwarme geitenkaas, 
bacon, diverse slasoorten, rode ui, ei, 
komkommer, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en balsamico dressing.

Maaltijdsalade gerookte zalm  9,50   12,50
Salade met gerookte zalm, kappertjes, 
diverse slasoorten, rode ui, ei, 
komkommer, zongedroogde tomaatjes, 
pijnboompitten en honing-mosterd dressing

Maaltijdsalade biefstukpuntjes  9,50 12,50
Salade met gebakken biefstukpuntjes, 
diverse slasoorten, gebakken rode ui, 
champignons, paprika, sesamzaadjes 
en teriyakisaus

   Los  Menu

LUNCH SPECIALS 
Geserveerd op een flatbread, 
tenzij anders aangegeven
Filet americain speciaal  7,95
Met ei, ui, diverse slasoorten en mayonaise 

Filet americain martino  7,75
Met ei, ui, augurk, diverse slasoorten en martinosaus

Gezond  7,75
Met ham en kaas, diverse slasoorten, tomaat, 
komkommer, ei en mayonaise

Carpaccio  10,95
Met rucola, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, 
pesto, Parmezaanse kaas en truffelmayonaise

Gerookte zalm  10,95
Met diverse slasoorten, roomkaas, ei, 
kappertjes en komkommer
Caprese  7,95
Diverse slasoorten, mozzarella, pesto en tomaat

Spicy chicken   8,25
Gebakken stukjes kip met champignons, diverse 
slasoorten, paprika en rode ui, afgeblust met spicy saus

Warme ham  8,25
Dungesneden beenham, gebakken met 
champignons, diverse slasoorten, paprika, rode ui en 
een mosterd-dilledressing

2 Bourgondiër kroketten   8,25
Twee oud-Hollandse draadjesvleeskroketten met 
oerbrood, mosterd en garnituur

Kipsaté met oerbrood  9,95
Malse kipsaté met oerbrood, satésaus, 
gedroogde ui en seroendeng

Biefstukpuntjes  10,95
Gebakken, malse biefstukpuntjes met 
champignons, diverse slasoorten, paprika en
rode ui, afgeblust met teriyakisaus

Brie met honing uit de oven    9,75
Zachte brie uit de oven met honing, tomaat, 
komkommer, pijnboompitten en diverse slasoorten

Geitenkaas   7,95
Lauwwarme geitenkaas, honing, rode ui, 
gebakken paprika, balsamicodressing en 
diverse slasoorten

CLUB SANDWICH 
Met 3 plakken geroosterd oerbrood wit 
of dubbelbruin
Club sandwich kip 7,95
Rijkelijk belegt met sla, tomaat, komkommer, 
kip, bacon en mayonaise

Club sandwich tonijn 7,95
Rijkelijk belegt met sla, tomaat, rode ui, 
tonijnsalade, ei en kappertjes

Club sandwich zalm 7,95
Rijkelijk belegt met sla, komkommer, rode ui, 
roomkaas, bieslook en zalm

  Vegetarisch   Ook vegetarisch te bestellen

Kaas  3,90
Ham 4,10
Ham en kaas 4,50
Rauwe ham 4,80
Salami 4,00
Kipfilet 4,00

Kip curry salade 4,10
Kip chili salade 4,20
Filet american 4,40
Tonijnsalade 4,40
Eiersalade 3,90
Garnalensalade 5,85


