
MENU’S
Geserveerd met frites en frisse salade

Kipsaté  14,95
Huisgemaakte saté met satésaus en geroosterde uitjes

Schnitzel 15,25
Een malse, gepaneerde varkens- of kipschnitzel 

‘Gipsy’ Schnitzel 18,50
Een malse, gepaneerde varkens- of kipschnitzel met 
gebakken ui, champignons en paprika in Zigeunersaus

Biefstuk 19,75
180 gram diamanthaas met gebakken champignons
en kruidenboter

Surf & Turf 24,50
180 gram diamanthaas met 5 grote garnalen
in teriyakisaus

Grote loempia speciaal 13,95
Oosterse lekkernij met satésaus, groente, ham en kip erin, 
een gebakken ei en een plak beenham erop

Halve haan 15,50
Heerlijk gekruid, gegrilde ½ haan

FAMILY’S PANGERECHTEN 
Geserveerd met frites en frisse salade 

Wok Spicy Chicken  15,25
Paprika, champignons, rode ui en
gemarineerde kipfilet in licht pikante saus

Wok Steak Teriyaki 16,25
Biefstukpuntjes, paprika, champignons en 
rode ui in teriyakisaus, met pijnboompitjes
en Parmezaanse kaas

Wok Spicy Gamba  17,25
Gebakken garnaal, paprika, champignons,
rode ui in licht pikante saus

MAALTIJDSALADES  
De Family salades worden geserveerd met
een dikke plak Veluws brood

Spicy chicken salade 12,45
Salade met paprika, champignons, rode ui, 
komkommer en gebakken kipfilet in licht pikante saus

Hollandse oude kaas salade  11,25
Salade met Hollandse oude kaas, komkommer, 
rode ui, tomaat, bacon en pijnboompitten 
(ook vegetarisch mogelijk)

Biefstukpuntjes salade 13,75
Salade met biefstuk, champignons, ui, 
Parmezaanse kaas en teriyakisaus

Surf & Turf salade 16,95
Salade met biefstuk, grote garnalen, komkommer, 
tomaat, ui, bacon, Parmezaanse kaas, pijnboompitten 
en teriyakisaus

Menu’s en salades

Frites met appelmoes, fritessaus en 
een snack naar keuze (frikandel, 
kaassoufflé* of 4 kipnuggets), 
Capri-sun, slush of Wicky en 
een leuke verrassing (andere snack
of drankje tegen meerprijs)

Menu voor onze
kleine genieters 6,95

Samen, 
lekker eten!



FAMILY BURGERS
De family burgers worden geserveerd op een 
ambachtelijk broodje. Het menu is met frites
en frisse salade

Double me! Een extra burger        +2,75 

 Burger  Menu
Burger pulled pork 8,75 13,75
Coleslaw, sla, bacon, pulled pork en 
smokey barbecuesaus

De Klassieker 7,00 12,00
Sla, tomaat, ui, augurk en burger relish

De Amerikaanse 7,75 12,75
Sla, tomaat, ui, augurk, kaas en burger relish

Het zwarte goud 8,00 13,00
Sla, gebakken champignons, ui en 
truffelmayonaise 

Smokey baconburger  8,00 13,00
Sla, augurk, bacon, paprika, ui en 
smokey barbecuesaus

Bacon-egg cheeseburger 9,00 14,00
Sla, bacon, kaas, gebakken ei en burger relish

Spicy kipburger  8,00 13,00
Sla, cheddar, jalapeños, ui, paprika, 
geroosterde uitjes en spicy cocktailsaus

Kipburger knoflooksaus 8,00 13,00
Coleslaw, sla, tomaat en knoflooksaus

Spinazie-kaasburger  7,75 12,75 
Sla, coleslaw en truffelmayonaise

FRITES SPECIALS
Chicago Giddy up  10,50
Pulled pork, creamy cheese, jalapeños, paprika en ui

Vega special ‘Gipsy’   9,25
Met gebakken ui, champignons 
en paprika in Zigeunersaus 

Spicy chicken special  10,50
Paprika, champignons, rode ui en gebakken kipfilet
in licht pikante saus 

Warm vlees   9,95
Gebakken fricandeau met ui en champignons en
uiteraard met onze heerlijke satésaus!

Kapsalon    10,50
Shoarma, cheddar, sla, komkommer en knoflooksaus

Oosterse frites  10,50
Met malse kipsaté, satésaus, atjar en geroosterde uitjes

Catch of the day  11,25
Graatloze kabeljauwfilet in een krokante jas,
met komkommer, tomaat, ui, sla en knoflooksaus

Supertje speciaal  7,95
Grote frites speciaal met een frikandel

Boerenfrites  9,50
Frites mayo, gebakken ui, champignons, 
paprika en bacon

Stoofvlees  10,50
Frites met stoofvlees van oma Corry 

Special van de maand 
Met deze maand……………….. 
Vraag ernaar!

Wat is jouw 
favoriet?

Onze Favorieten!
  Vegetarisch
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