
FAMILY
ASSORTIMENT

FAMILY BOVENKARSPEL
De Middend 96, Bovenkarspel
Tel: 0228 - 52 80 58
Kijk op onze website voor 
de actuele openingstijden

KIJK VOOR ALLE FAMILY 
VESTIGINGEN OP FAMILY.NL KIJK OOK OP FAMILY.NL

DRANKEN
Blikje frisdrank  vanaf 2,25
Petfles frisdrank vanaf 2,75
Mineraalwater blauw, rood 0,5l 1,75
Capri-Sun 1,75
Warme dranken to go vanaf 2,50
Blikje Heineken 0,33l 2,50
Blikje Heineken 0,5l 3,25

MILKSHAKE 
In de smaken: aardbei, banaan, chocolade, vanille, rum, pistache, 
kokos, karamel, mokka, kersen, kiwi, citroen en mango  
Klein 3,00
Normaal 3,50
Groot 4,00

SHAKESPECIALS 

Hollands Glorie 4,75
Vanillemilkshake met karamelsiroop, stroopwafelstukjes,
kaneelsuiker en slagroom 

De Zoetekauw 4,75
Aardbeienmilkshake met aardbeien, aardbeiensiroop, 
chocokrullen en slagroom

Chocoholic 4,75
Vanillemilkshake met chocoladesiroop, chocokrullen en slagroom

IJS
Kinderijsje 1,25
Reuzebeker 2,25
Oubliehoorn 2,75
Verpakt ijs  vanaf 1,25

SUNDAE  3,25 
Geef je eigen draai aan jouw sundae met een 
topping en siroop naar keuze! 
Siroop: Aardbei, karamel, chocolade, framboos of banaan
Topping: M&M’s, stroopwafel, mini marshmallows, chocolade krullen, 
nougatine, disco dip, smurfen dip, karamelblokjes, kaneel suiker, cookies 
Dip 0,30
Slagroom 0,50

SUNDAE SPECIALS
Rocky road sundae 3,95
Softijs met mini-marshmallows, chocoladetopping en nougatine

Cookie monster 3,95
Softijs met chocoladetopping, cookies en blauwe dip

Sticky stroopwafel 3,95
Softijs karameltopping, karamelblokjes en stroopwafelstukjes

Met slagroom  meerprijs 0,50

FRITES
Normaal  2,50
Groot  3,50
Gezinszak 3 personen  7,20
Gezinszak 4 personen  9,60
Gezinszak 5 personen  12,00

SAUZEN  Portie  bakje  bakje
Fritessaus, ketchup, curry  0,70 1,70  2,50
Joppie, knoflook, chili 0,95  1,95  3,00
Zigeuner, samurai, truffelmayonaise 0,95  1,95  3,00
Oorlog, speciaal, satésaus  0,95  1,90  3,00
Zakje loempiasaus 0,45 
Bakje appelmoes 0,95
Bakje uitjes  1,00  2,00

SNACKS
Met een broodje meerprijs  0,75

Draadjesvleeskroket 2,00
Luxe croquet 2,50
Goulashkroket, satékroket, kalfsvleeskroket 2,50
Frikandel  2,00
Frikandel speciaal 2,95
Souflesse ham-kaas  2,50
Bal gehakt uit de jus 3,50
Viandel  2,95
Berehap met satésaus 4,25
Loempia met kip 4,50
Shoarmarol  3,25
Mexicano, pikanto, dolle mina 2,95
Kipkorn  2,95
Kipsaté 3 stokjes 6,95
Schnitzel  5,95

VEGETARISCHE SNACKS
Souflesse kaas 2,50
Souflesse pittig 2,50
Souflesse tomaat-mozzarella 2,50
Bamischijf, nasischijf 2,50
Groentekroket 2,50
Frikandel 2,95
Kipcorn 2,95
Bitterballen 6 stuks 4,50
Mini loempia ‘s 6 stuks 3,00

MINISNACKS
Van Dobben bitterballen 6 stuks  4,50
Kipnuggets 6 stuks  3,50
Kipdippers 6 stuks 3,50
Mini Souflesse 4 stuks 3,50
KaasTengels 6 stuks met sweet chilisaus 4,75
Vlammetjes 6 stuks met sweet chilisaus 4,75
Bittergarnituur 25 stuks, gemengd 15,95

Like ons!

GrootKlein

100%
GENIETEN
Bij Fammmmily!



LUNCHSPECIALS 
Keuze uit een witte baguette, of meergranenbol, 
tenzij anders aangegeven
 

Lekker gezond  7,75
Old Amsterdam, kipkerriesalade, rucola, tomaat,
ei, komkommer en pijnboompitten

Brie uit de oven  7,95
Gesmolten brie uit de oven, honing,
noten, rucola, cherry tomaat en komkommer

2 ballen gehakt op oerbrood  8,95
2 ouderwets lekkere ballen gehakt met mosterd
op oerbrood

Gerookte zalm  9,95
Zalm, roomkaas, rucola, ei, kappertjes en
rode uienringen

Authentieke luxe croquetten 7,95
2 goudbruine luxe croquetten met
mosterd op oerbrood

Carpaccio  7,75
Rucola, zongedroogde tomaten, bestrooid 
met Parmezaanse kaas, rode uienringen, 
pijnboompitten en truffelmayo

12 uurtje  9,25
2 plakken oerbrood met een luxe croquet, 
gebakken ei en een dagsoep
 

BELEGDE BROODJES
Op een zacht wit broodje.
Witte baguette of meergranenbol +1,50
 
Beemsterkaas   3,00
Old Amsterdam   3,25
Brie   4,25
Filet american 3,50
Filet americain speciaal  4,50
Met ei, uitjes, augurk en fritessaus 
Tartaar  3,50
Tartaar speciaal  4,50
Met ei, uitjes en fritessaus 
Gekookt ei   2,75
Gebakken ei   3,00
Gebakken ei, bacon en kaas  3,95
Kipkerriesalade  4,25
Warm vlees met satésaus 5,25
Warm vlees speciaal  6,25
Met gebakken ui, champignons, paprika en satésaus 
Broodje gezond 4,95
Met sla, komkommer, tomaat, ei, kaas en ham
 

TOSTI’S 
Keuze uit wit of bruin oerbrood
Kaas  4,50
Ham en kaas  5,00
Hawaï ham, kaas en ananas  5,50 
Brie en honing  5,75
Mozzarella-tomaat-pesto  5,75 

FAMILY BURGERS
Het menu wordt geserveerd met frites en een frisse salade
 
 Burger   Menu
De Klassieker 6,95 10,95
Sla, tomaat, ui , augurk en burger relish

Cheeseburger 7,95 11,95
Sla, tomaat, ui, beemsterkaas, augurk
en burger relish

Baconburger  7,95 11,95
Sla, tomaat, bacon, ui, augurk en
burger relish

Bacon-egg-cheeseburger 8,95 12,95
Sla, tomaat, ui, bacon, beemsterkaas,
gebakken ei, augurk en burger relish

Spicy kipburger 6,95 11,95
Sla, tomaat, rode ui, augurk en 
smokey hot cocktailsaus

Kipburger knoflooksaus 6,95 11,95
Sla, tomaat, rode ui, augurk en knoflooksaus

Falafelburger  7,25 11,95
Falafelburger met sla, tomaat, rode ui, 
augurk en smokey garlic saus

 

MAALTIJDSALADES 
Met brood of een portie frites meerprijs  2,50
 

Crispy chicken  10,95
Salade met krokante kip, komkommer, cherry tomaten, 
pittenmix, frisse chutney en dressing

Mozzarella  10,95
Salade met mozzarella, pesto, rode ui, komkommer,
ei, cherry tomaten, pittenmix en dressing

Gerookte zalm  13,95
Gemengde salade met gerookte zalm, kappertjes,
ei, rode ui, komkommer, zongedroogde tomaten,
pittenmix en dressing

Carpaccio 11,95 
Gemengde salade met dungesneden runderhaas,
rode ui, ei, komkommer, zongedroogde tomaten,
pittenmix, Parmezaanse kaas en dressing

Onze favorieten! Laat je verrassen 
door de heerlijke smaakcombinaties. 
De burgers zijn gemaakt van 100% 
Hollands rundvlees (150gr.), kipfilet 
of vegetarisch en worden geserveerd 
op een ambachtelijk brioche broodje

MAALTIJDEN 
Geserveerd met frites en een frisse salade met dressing 

Kipsaté 11,95
3 spiesjes met heerlijk gekruide satésaus

Boerenschnitzel 14,95
Met gebakken ui, paprika, bacon, champignons

Broodje shoarma 11,95
Vers gebakken op de plaat met knoflooksaus

Loempia speciaal 12,25
Met satésaus, spiegelei en een plak ham

Broodje warm vlees 10,95
Met gebakken ui, paprika, champignons en satésaus

Dubbel luxe croquetmenu 10,95
Met twee luxe croquetten 

Pannetje gamba’s   15,95
12 gamba’s met verse groenten, gemarineerd in 
pittige knoflooksaus

Spicy chicken pannetje 14,95
Gebakken malse kip met verse groenten, 
afgeblust met chilisaus 

Teriyaki chicken pannetje   14,95
Gebakken malse kip met verse groenten,
afgeblust met een zoete oosterse saus 

FRITES SPECIALS
Frites kapsalon 9,95
Met shoarma, champignons, paprika, ui, kaas en 
knoflooksaus

Frites spicy chicken 9,95
Pulled chicken met champignons, paprika,
ui en pikante saus

Frites chicken saté 9,95
Pulled chicken met satésaus, atjar, seroedeng
en gebakken uitjes

Frites teriyaki chicken 9,95
Pulled chicken met champignons, paprika,
ui en teriyakisaus 

Boerenfrites 7,95
Champignons, paprika en bacon

Frites creamy cheese 5,25
Bacon met creamy cheese style saus

Frites Parmezaans    5,25
Parmezaanse kaas en truffelmayonaise  

LUNCHEN
DOE JE MET

JE FAMILY!

Frites met een kroket, frikandel, 
kaassoufflé, kipnuggets (4), 
kipdippers (4) óf mini loempia’s 
(6), fritessaus, Capri-Sun én
een leuke verrassing!

Menu voor onze
kleine genieters 6,95

Vanaf

WARME SPECIALS
Keuze uit een witte baguette of meergranenbol

Broodje shoarma 7,50
Met shoarma, sla, komkommer, tomaat en
knoflooksaus

Broodje Spicy Chicken 7,50
Kipstukjes met champignons, paprika, ui 
en gemengde sla met pittige saus

Broodje Chicken saté 7,50
Malse stukjes kipfilet met satésaus, seoendeng, 
gebakken uitjes en gemengde sla

Broodje Teriyaki Chicken 7,50
Kipstukjes met champignons, paprika, ui 
en gemengde sla met teriyakisaus

Broodje pulled chicken 7,50
Fijne kipslierten met champignons, paprika, ui en 
gemengde sla met frisse chutneysaus


