BELEGDE ZACHTE BROODJES

Diverse gevarieerde belegde broodjes,
o.a. met achterham, Beemsterkaas, rosbief,
tartaar, brie

Warm
Warm vlees
Warm vlees super

Met champignon, ui en satésaus

Warme beenham
Warme beenham super

Met champignon, ui en mosterdsaus

Pita shoarma

Met knoflooksaus en sla

Brood,
daar zit wat op!
MAALTIJDSALADES

Geserveerd met brood en kruidenboter

Hete kip salade

Salade met paprika, komkommer
en licht pikante kipfilet

Beef salade

Salade met biefstukreepjes, champignons, ui en
Teriyaki saus

LUNCHEN DOE JE
MET JE FAMILY!

Frisdrank
Warme dranken

IJS EN SHAKES
Schepijs heerlijk room- en sorbetijs

Milkshake
Klein
Middel
Groot

Softijs

Kleuterijs radartoren
Superbeker
Oubliehoorn normaal
Oubliehoorn groot

Sundae

Aardbei, chocolade of karamel

Shuffle

Slagroom ijs gemixt met verschillende toppings
Klein
Normaal

Dip

Nootjes of spikkels
Slagroom of chocodip

Shake special (400 cc)

Lauwwarme geitenkaas met gedroogde tomaatjes,
olijven, walnoot en balsamico

Vanille milkshake
met karamelsiroop,
stroopwafelstukjes,
kaneel en slagroom

Gerookte zalm salade

Salade met ei, komkommer, tomaatjes, lekkere
dressing en royaal belegd met gerookte zalm

Tonijn salade

Old Amsterdam Salade

Salade met stukjes Old amsterdam, bacon,
gemengde sla, tomaat, gedroogde tomaat,
komkommer, pijnboompitjes, rode kool, basilicum
dressing en frambozen vinaigrette

ASSORTIMENT

Schepijs

Geitenkaas salade

Salade met duurzaam gevangen tonijn in
tartaarsaus met rode ui

FAMILY

DRANKEN

Geef je eigen draai aan jouw sundae
Kies 1 siroop en 1 topping.
Siroop: chocolade, aardbei of karamel
Topping: chocolade krullen puur,
M&M’s, mini marshmallow’s, stroopwafel of
kaneelsuiker
Per extra topping		
Slagroom		

Welk toetje vind
jij het lekkerst?

FAMILY OUDE WETERING
Weteringlaan 5, Oude Wetering
Tel: 071 331 24 49
Openingstijden: ma - do: 11.30 - 21.00 uur
vr - za: 11.30 - 22.00 uur, zo: 12.00 - 22.00 uur
Van oktober t/m maart op maandag gesloten

KIJK OOK EENS OP
WWW.FAMILY.NL
01/2022

Like ons!

KIJK
KIJK OOK
OOK OP
OP FAMILY.NL
FAMILY.NL

FRITES

Frites normaal
Frites groot 		
Ras normaal		
Ras groot		
Gezinszak

SAUZEN

Mayonaise / Curry / Ketchup
Joppiesaus / Knoflooksaus			
Flip		
Satésaus / Chilisaus		
Speciaal		
Oorlog		
Appelmoes			
Bakje saus klein		
Bakje saus groot, 250cc			

FRITES SPECIALS
Frites stoofvlees
Frites shoarma
Frites hete kip

Met ananas en chilisaus

Boerenfrites
Champignons, ui, prei, paprika, spek en curry

Kapsalon / Kipsalon

VEGETARISCHE SNACKS
Groentekroket
Bamischijf / Nasischijf
Kaassoufflé
Vegetarische loempia
Mini loempia's 6 stuks

GLUTENVRIJ

Mayonaise / Curry / Ketchup
Kroket
Frikandel

MINISNACKS

Pikante kipvleugeltjes 6 stuks
Kipnuggets 6 stuks
Bitterballen 6 stuks
Torpedo garnalen 6 stuks
Vlammetjes 6 stuks
Kaastengels 6 stuks
Mini kaassoufflé 6 stuks
Bittergarnituur 20 stuks

MENU’S

De burgemeester

Onze meeste complete burger! Sla, tomaat,
BBQ saus, honing mosterd saus,
gefrituurde uienringen, ham, gebakken ei en kaas

De Klassieker

Sla, tomaat, ui en burger relish

De Amerikaanse

120gr burger met Beemsterkaas, sla,
rode ui, bacon en bbq saus

Hollandse

Met sla, tomaat, beenham, Beemsterkaas,
gebakken ei en mosterdsaus

Rundvleeskroketten

Kipburger Speciaal

SNACKS

Gefrituurde visfilet met ravigottesaus

Kipschnitzel			
Varkensschnitzel
		

De Family burgers worden geserveerd op een ambachtelijk
brioche broodje. Het menu wordt geserveerd met frites en
een frisse salade
Een extra burger?

Spicy kipburger

(kip)Shoarma, kaas, ijsbergsla, tomaat en rode ui

Met gebakken ei, ham en pindasaus
Kipsaté Royaal portie van 150 gram met satésaus		
Varkenssaté van de keurslager			
Halve kip uit de oven			

FAMILY BURGERS

Met frites, sausje en een kleine salade
Meerprijs raspatat

Twee 100% rundvleeskroketten

De Bourgondiër draadjesvleeskroket			
Kwekkeboom rundvleescroquet			
Kalfsvleeskroket 			
Satékroket			
Goulashkroket		
Frikandel			
Frikandel speciaal			
Grove frikandel			
Nasischijf, bamischijf
Kaassoufflé			
Ham-kaassoufflé
		
Kipkorn		
Knakworst XL			
Pikanto
		
Mexicano			
Gehaktbal uit de jus			
Berehap ui en gehakt aan een stokje
		
Satérol 			
Sitostick
		
Shoarmarol
		
Loempia
		
Loempia speciaal		

KIP
LEKKER

Onze favorieten! Laat je verrassen door
de heerlijke smaakcombinaties.
De burgers zijn gemaakt van 100%
rundvlees, kipfilet of vegetarisch

Kibbeling
Kipsaté
3 stokjes kipsaté met saus

Haassaté
1 spies van 180 gram met saus en kroepoek

Loempia speciaal
Met gebakken ei, ham en pindasaus

Kip- of varkensschnitzel
Malse kip- of varkensschnitzel uit de frituur met sausje

Shoarma snackmenu
Gekruide vleesreepjes met knoflooksaus en een pita

Nasi of bami speciaal schotel
Met 2 stokjes kipsaté, gebakken ei, ham en atjar

Halve kip
Spareribs
Pikant of ketjap gemarineerd met geserveerd met
knoflook- of chilisaus naar keuze

VERSE PIZZA’S

Elke dag vanaf 16.00 uur

Sla, jalapeño, kaas, rode ui, paprika en
spicy cocktailsaus
Sla, tomaat, komkommer, mayonaise, curry en ui

Falafelburger

Falafelburger geserveerd met sla,
komkommersalade, tomaat en smokey garlic saus

HAMBURGER

Hamburger speciaal

Sla, tomaat, komkommer met mayo-curry en ui

WOKGERECHTEN vanaf 16.00 uur

Stel zelf je wokgerecht samen! Ieder wokgerecht wordt
bereid met verse gemengde groente en geserveerd
met rijst of mie
Pikante kipstukjes
Tofu
Biefreepjes
Gamba’s		
Met saus naar keuze: Zoet zuur, Teriyaki, chili garlic,
ketjap sesam of milde kerrie

Menu voor onze
kleine genieters
Frites met een frikandel,
kaassoufflé, kroket, of kipnuggets
+ Chocomel, Fristi, Capri-sun of
Taksi én een leuke verrassing!

