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FRITES 
Normaal 
Groot 
Gezinszak frites 2, 3 of 4 personen 

SAUZEN  
Portie, bakje 125cc of bakje 200cc
Fritessaus, curry, ketchup  
Satésaus, mayo-saté, mayo-saté-ui 
Oorlog, Joppie, knoflook, speciaal 
Vlammensaus, barbecuesaus 
Appelmoes 

SNACKS
Op een witte bol tegen meerprijs
Frikandel
XXL frikandel
Frikandel speciaal
XXL frikandel speciaal
Vleeskroket 
Goulashkroket, Satékroket, Kalfskroket
Kwekkeboom croquet
Bamischijf, Nasischijf
Kipkorn
Knakworst, Viandel 
Pikanto, Mexicano  
Sitostick, Shoarmarol
Gehaktbal van onze huisslager
Berehap met saus 
Grote berehap met saus
Grote Loempia met ham en kip
Hotwings 6 stuks
Kipsaté met saus en brood
Schnitzel, Kipschnitzel, Halve haan

VEGETARISCHE SNACKS   
Frikandel, Kroket
Kaassoufflé, Kaaskroket
Bamischijf, Nasischijf

GLUTENVRIJE SNACKS
Frikandel, Kroket
Kaassoufflé
6 Kipnuggets

VEGAN SNACKS
Vegan kroket 
4 vegan bitterballen

MINISNACKS
6 Luxe Bitterballen 
6 Kipnuggets of kipfingers
6 Mini loempia’s 
6 Kaastengels , 6 Vlammetjes
4 Chicken tenders met vlammensaus
6 Nacho cheese bites 
Family deluxe mini’s 10 luxe mini hapjes + saus 
Snackschotel deluxe 50 luxe mini hapjes + saus

GENIET OP ONS HEERLIJKE TERRAS!
Diverse bier- en wijnsoorten met lekker bittergarnituur
Milkshakes
Softijs
Sundae
Slush
Verse smoothie en jus d’orange
Koude dranken
Warme dranken
Lekkers voor bij de koffie

100%
GENIETEN

Bij Fammmmily!

  Vegetarisch

BESTEL JIJ 
AL ONLINE?

Bestel op apeldoorn.family.nl
Ook voor (lunch-)catering bij uw bedrijf!

Bezorgprijzen op de website kunnen afwijken van de prijzen 
op deze assortimentsfolder. Ons complete en actuele assortiment 

is te vinden op www.apeldoorn.family.nl



VERS AFGEBAKKEN 
AMBACHTELIJK BROOD tot 16.00 uur
Keuze uit Veluws brood of luxe bol rustique

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

Warm vlees 
Fricandeau met gebakken ui en champignons en
uiteraard met onze heerlijke satésaus!

Pulled pork
Langzaam gegaard varkensvlees in
barbecuesaus met gebakken ui en champignons

Hollands Glorie 
Ruim belegd met jong belegen of oude kaas
en geserveerd met Doesburgsche mosterd 

Rôti de boeuf
Vers gebraden rosbief met truffelmayonaise, 
Parmezaanse kaas en pijnboompitten

Carpaccio
Huis gemarineerd, met pesto, pijnboompitjes 
sla, zongedroogde tomaat en Parmezaan 

Gerookte zalm 
Fantastische combinatie met roomkaas, rode ui en kappertjes 

Steak on bread
Gebakken biefstuk, champignons, ui,
Parmezaanse kaas en teriyaki saus

Huisgemaakte tonijnsalade 
Met kappertjes en rode ui

Warme beenham
Met honing-mosterdsaus en komkommer

Gezond deluxe
Zeer rijkelijk belegd met ham of kipfilet, kaas, ei en rauwkost

KROKET SPECIALS tot 16.00 uur
Op een dikke plak Veluws brood

De Hollandse 
Kwekkeboom croquet met mosterd, op sla en rode ui

De Javaanse
Satékroket op atjar, chilisaus, sla en geroosterde uitjes

De Franse 
Kaaskroket op sla, tomatentapenade en gebakken rode ui

WRAP SPECIALS tot 16.00 uur 

De Hollandse 
Kwekkeboom croquet op sla, rode ui en honing-mosterdsaus 

De Javaanse
Krokante kip op sla, atjar, satésaus en geroosterde uitjes 

De Franse
Gebakken beenham, warme brie en honing

FAMILY BURGERS
De family burgers worden geserveerd op een 
ambachtelijk broodje. Ook te bestellen als 
menu met frites en frisse salade

Double me!    Een extra burger tegen  meerprijs

Burger pulled pork
Coleslaw, sla, bacon, pulled pork 
en smokey barbecuesaus

De Klassieker
Sla, tomaat, ui, augurk en burger relish

De Amerikaanse
Sla, tomaat, ui, augurk, kaas en burger relish

Het zwarte goud
Sla, gebakken champignons, ui en truffelmayonaise 

Smokey baconburger 
Sla, augurk, bacon, paprika, ui 
en smokey barbecuesaus

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

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

Kipburger knoflooksaus
Coleslaw, sla, tomaat en knoflooksaus

Spinazie-kaasburger 
Sla, coleslaw en truffelmayonaise

MENU’S
Geserveerd met frites en een frisse salade

Kipsaté  
Huisgemaakte saté met satésaus en geroosterde uitjes

Schnitzel
Een malse, gepaneerde varkens- of kipschnitzel 

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

Biefstuk
180 gram diamanthaas met gebakken champignons 
en kruidenboter

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

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

Halve haan
Heerlijk gekruid, gegrilde ½ haan

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

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

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

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

Kapsalon  
Shoarma, cheddar, sla, komkommer en knoflooksaus

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

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

Supertje speciaal
Grote frites speciaal met een frikandel

Catamaran
Frites speciaal met 2 frikandellen

Back to the Family
Frites mayo met een kroket en een frikandel

Vegadeal 
Frites mayo, met een vegetarische kroket en een kaassoufflé  

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

Stoofvlees
Frites met stoofvlees van oma Corry 

Special van de maand 
Met deze maand……………….. vraag ernaar

FLATBREAD tot 16.00 uur
Italiaans platbrood, heerlijk belegd

Green beef 
biefstuk in teriyaki, komkommer, paprika, 
champignons, ui, sla en pijnboompitten

Brie honing mosterd 
Gevuld met brie, sla, tomaat, komkommeren honing-
mosterdsaus

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

Carpaccio 
Met sla, carpaccio, zongedroogde tomaat,
kaas, truffelmayonaise en pijnboompitten

UITSMIJTERS tot 16.00 uur
Op twee dikke plakken Veluws brood, met drie eieren 
en ruim belegd

Uitsmijter
Ham, kaas, of beide

Boeren uitsmijter 
Met ham, kaas, bacon, gebakken ui, paprika en champignons 

Twaalf uurtje 
Twee dikke plakken Veluws brood, belegd met ham, kaas, 
een gebakken ei en een Kwekkeboom croquet met 
Doesburgsche mosterd

BOURGONDISCHE TOSTI’S tot 16.00 uur
Gemaakt met twee dikke plakken Veluws brood

Hollandse tosti
Ham en kaas geserveerd met currysaus

Franse tosti
Beenham en brie geserveerd met honing-mosterdsaus 

Amerikaanse tosti
Pulled pork met gebakken champignons en uien,
in smokey barbecuesaus en cheddar

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

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

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

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

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

Samen lekker eten!

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

  Vegetarisch


