
KOFFIETAFELS • DINERS • BUFFETTEN • HIGH TEA • BOWLING

U kunt bij Familyland terecht voor onder meer lunch, diner, koude en warme buffetten,  
verjaardagen, bruiloften, bedrijfsfeesten maar natuurlijk ook voor een heerlijke kopje koffie.
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ALGEMENE INFORMATIE

Familyland is een bungalow- en villapark dat in 1968 door het  
echtpaar Van den Plas is opgericht. Nog steeds is het park een  
authentiek familiebedrijf, waardoor onze kwaliteit en service  
met een gemoedelijke sfeer gewaarborgd is gebleven.

Familyland heeft naast haar vakantiepark, zwembad en bowling-
centrum, de beschikking over goed geoutilleerde horecafaciliteiten, 
waaronder een Grand Café, restaurant en drie feestzalen. 
Daardoor kunt u in een sfeervolle entourage genieten van ons  
gevarieerde aanbod. U kunt bij Familyland terecht voor onder meer 
lunch, diner, koude en warme buffetten, verjaardagen, bruiloften,  
bedrijfsfeesten maar natuurlijk  ook voor een heerlijke kopje koffie. 

Familyland is met haar veelzijdige horecafaciliteiten in staat om  
een uiterst gevarieerd aanbod te realiseren voor jong en oud,  
uiteenlopend van eenvoudig tot luxe arrangementen, voor zowel 
kleine als grote gezelschappen. 

Familyland is centraal gelegen ten opzichte van o.a. Antwerpen,  
Zeeland, Rotterdam en Breda. Er is ruim voldoende parkeergelegen-
heid aanwezig ook voor touringcars.
   
Heeft u iets te vieren of gewoon voor de gezelligheid? Onze  
medewerkers zetten zich iedere dag weer met veel enthousiasme  
en toewijding in om u een onvergetelijke tijd te bezorgen.

In deze brochure vindt u de mogelijkheden waarmee wij u van  
dienst kunnen zijn. 

Heeft u vragen of wensen laat het ons weten, wij zijn u graag van 
dienst!
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KOFFIETAFEL “GRENSPARK”

Zachte kadetjes, harde bruine en witte broodjes
Volkoren, bruin en wit brood, rozijnenbrood en croissants
------//------

3 soorten vleesbeleg en 2 soorten kaas
Diverse soorten confituren en roomboter
------//------

Melk, koffie en thee naar keuze

KOFFIETAFEL “FAMILYLAND”

Soep van de dag
------//------

Zachte kadetjes, harde witte en bruine broodjes
Volkoren, bruin en wit brood
Krentenbollen, suikerbrood, roggebrood,  
croissants en luxe koffiekoeken
------//------

4 soorten luxe vleesbeleg en 2 soorten kaas 
------//------

Pasteitje kippenragout 
------//------

Diverse soorten confituren en roomboter
------//------

Melk, koffie en thee naar keuze

KOFFIETAFEL “DE BAKKERSVROUW”

Soep van de dag
------//------

Zachte kadetjes, harde witte en bruine broodjes
Volkoren, bruin en wit brood, krentenbollen,  
croissants en luxe koffiekoeken
------//------

3 soorten vleesbeleg en 2 soorten kaas
Diverse soorten confituren en roomboter
------//------

Melk, koffie en thee naar keuze

KOFFIETAFEL “BRABANTSE WAL”

Seizoenssoep 
------//------

Zachte kadetjes, harde witte en bruine broodjes.
Volkoren, bruin en wit brood, Brabants worstenbroodje,  
roggebrood en ontbijtkoek, croissants, suikerbrood,  
krentenbollen en luxe koffiekoeken
------//------

5 soorten luxe vleesbeleg en 3 soorten kaas
------//------

Aardappelsalade, pasteitje kalfsragout en 
gebraden gehaktballetjes met warme kersen
------//------

Diverse soorten confituren en roomboter
 
Melk, koffie en thee naar keuze.

Familyland biedt u vele smakelijke variaties aan Brabantse koffietafels. Indien gewenst kunnen  
onze koffietafels ook in buffetvorm worden aangeboden. Wij houden rekening met uw dieetwensen,  
zoals glutenvrij, suikervrij etc. Geef dit indien gewenst aan bij uw reservering.

Aanvulling koffietafels/ lunchbuffetten
Vleeskroket 

Voor de prijzen van onze horeca brochure verwijzen wij u naar de bijgesloten prijslijst

WE BEGINNEN DEZE CULINAIRE SPEURTOCHT DOOR FAMILYLAND
MET ONZE GEZELLIGE KOFFIETAFELS  Vanaf 15 personen.

4



BRUNCHEN

Familyland heeft een uitstekende reputatie opgebouwd in het samen- 
stellen en bereiden van smaakvolle diners. Wij werken uitsluitend  
met dagverse duurzame en biologisch verantwoorde producten.  
Met eventuele dieetwensen houden wij uiteraard rekening.

Onze diners worden geserveerd met warme seizoensgroenten,   
gemengde salade, gebakken krielaardappeltjes, verse friet en  
mayonaise. Op verzoek worden de sauzen apart geserveerd.

Onze groepsdiners zijn voor gezelschappen vanaf 10 personen

DINER MOZART 

• Heldere groentesoep
•  Wienerschnitzel met stroganoffsaus
•  Coupe vanille roomijs met verse vruchten en verse slagroom

DINER VIVALDI

• Meloen met Ardennerham
• Kipfilet met kerrie-roomsaus
•  Chocoladebavarois met vanillesaus en verse slagroom

DINER BACH

•  Licht gebonden vissoep van verse zeevruchten 
•  Gebakken zalmfilet met Hollandaisesaus
•  Coupe van vanille ijs, perzik, overgoten met frambozensaus,                                                           

gebruind amandelschaafsel en verse slagroom

DINER CHOPIN 

•  Rundercarpaccio
•  Kalfsmedaillons met saus naar keuze
•  Coupe van vanille ijs, overgoten met advocaat,  

warme chocoladesaus en verse slagroom

DINER RAVEL  ( 4 GANGEN MENU ) 

•  Hollandse garnalencocktail
•  Tomatenbouillon met basilicumroom 
•  Getrancheerde diamanthaas met saus naar keuze
 of
•  Gebakken kabeljauwfilet met kreeftensaus
•  Coupe van vanille ijs met peer en overgoten met warme chocola-

desaus en verse slagroom

 Saus naar keuze:
 Peper-roomsaus
 Champignon-roomsaus
 Stroganoffsaus
 Rode portsaus
 Wittewijnsaus

  Uiteraard kunt u ook uw eigen menu 
samenstellen in overleg met ons  
horecateam.  

Brunchen is mogelijk voor gezelschappen vanaf 15 personen.

U kunt bij Familyland in onze sfeervolle horecafaciliteiten tussen 
12:00 uur en 15:00 uur genieten van een uitgebreide brunch. 

De brunch bestaat onder andere uit:
•  Een smakelijke soep van het huis. 

Daarna kunt u volop genieten van 
•   verschillende koude gerechten, waaronder huzarensalade,  

zalmsalade, waldorfsalade en meloen met Ardennerham 
 
Verder serveren we 
•   diverse warme brunchgerechten, waaronder spareribs,  

gebraden gehaktballetjes met stroganoffsaus,  
gegrilde kippenpootjes, kipsaté  met pindasaus,  
gefrituurde kibbeling met rémouladesaus  
en verse friet

De brunch wordt gecompleteerd met 
•   4 soorten vleeswaren en 3 kaassoorten
•    zachte kadetjes, harde witte en bruine broodjes,  

volkoren, bruin en wit brood, krentenbollen, croissants  
en luxe koffiekoeken 

 
Bovendien is er volop koffie, thee en melk naar keuze.

FAMILYLAND NODIGT U GRAAG UIT 
VOOR EEN HEERLIJK DINER
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WALKING DINER

Geniet met uw gezelschap in informele sfeer van onze heerlijke kleine gerechtjes  
die ons keukenteam voor u bereidt en stel zelf uw walking diner samen.

Voor gezelschapen vanaf 25 personen:

WALKING DINER WARME GERECHTJES DE LUXE

•   Kalfsgehaktballetjes, kwartelei, risotto, paddenstoelen  
en Madeirasaus 

•   Getrancheerde kalfsbiefstuk, knolselderij en portsaus 
•   Gebakken lamshaas, venkel, enoki paddenstoelen,  

aardappelmousseline en honing tijmsaus 
•   Diamanthaas, pastinaak crème, aardappeltaartje  

en roquefort 
•   Rouleau van kip, spinazie, tomaat, bataat crème en  

pestosaus 
•   Gegrilde halloumi, tagliatelle en tomaat 
•   Portobello met een brunoise van groenten, walnoot en brie 
•   Gebakken coquille met een crème van doperwten en pancetta 
•   Op de huid gebakken kabeljauw, stamppotje van prei,  

zeekraal en kreeftensaus 
•   Op de huid gebakken roodbaars, pasta nero,  

gepofte cherrytomaat en pestosaus 
•   Gepocheerde zalmfilet, zwarte wortel,  

aardappelmousseline en bearnaisesaus 
•   Gamba’s, tagliatelle, doperwten, knoflook en room 

WALKING DINER SOEPJES 

•  Krachtige tomatenbouillon met basilicumroom 
•  Licht gebonden bospaddenstoelensoep 
•  Licht gebonden vissoep met rivierkreeft 
•   Krachtige kippenbouillon met garnituur van omelet 

en bosui 
•   Dubbel getrokken runderbouillon met kerrieroom 

WALKING DINER KOUDE GERECHTJES 

•   Rundercarpaccio van de ossenhaas, rucola,  
Parmezaanse kaas, pijnboompitjes en truffelmayonaise

•   Salade van gerookte eendenborst, kwarteleitje en  
groene aspergepuntjes 

•   Vitello tonnato, kalfsfricandeau, tonijnmayonaise ,  
kappertjes en rode ui 

•   Wrap gerookte kip, tomaat, rucola en mango chutney 
•   Tomatenbavaroise, krokantje van parmaham en  

een frisse komkommersalade 
•   Kaassalade van oude kaas, sjalotjes, appel,  

walnoot en kerriemayonaise 
•   Taartje van rode bietjes, appel en geitenkaas 
•   Spiesje van gebakken knoflookgamba’s en wakame
•   Bonbon van gerookte zalm, Hollandse garnaaltjes,  

appel, crème fraîche en citroen 
•   Tartaatje van tonijn met zoetzure komkommer en  

wasabimayonaise 
•   Zalmcarpaccio, rode ui, kappertjes, veldsla en  

mierikswortelmayonaise 
•   Gerookte heilbot, aardappelsalade, bieslook,  

peterselie en citroen 

WALKING DINER WARME GERECHTJES

•   Mini hamburger, coleslaw, tomaat, zoetzuur van  
komkommer en rode ui 

•   Mini zakje friet van zoete aardappel en truffelmayonaise 
•   Mini zakje huisgemaakte frietjes met gerookte  

tomatenmayonaise 
•   Take away boxje met noedels, kip, prei, wortel en paprika 
•   Yakatori spiesje van kippendij, gefrituurde prei en wortel 
•   Saté spiesje van kippendij, pindasaus, atjar en kroepoek 
•   Trio mini pita, pulled chicken, pulled zalm en buiksprek  

met sla 
•   Ravioli met spinazie, ricotta, tomaat en salieboter
•   Mini wrap hete kip, paprika, champignons en ui 
•  Stamppotje prei met gebakken tilapia en vissaus 

WALKING DINER NAGERECHTJES

•   Tiramisu van mascarpone, lange vingers, koffie en likeur 
•   Crème brûlée 
•   Panna cotta met rood fruit 
•   Gemarineerde ananas met pistache ijs 
•   Pure chocolade mousse, merengue en slagroom 
•   Witte chocolade mousse, slagroom en een frambozen kletskop 
•   Crème karamel 
•   Fruitsalade van het seizoen 
•   Kaneel appeltjes met banketbakkersroom en een crumble 
•   Glaasje met ijs naar keuze, aardbeien, koffie Kenia, pistache, 

citroen en frambozen ijs
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ONBEPERKT STEENGRILLEN

In ons sfeervolle restaurant kunt u genieten van ons overheerlijk steengrill assortiment. 
Bij het steengrillen wordt vlees, vis of groenten naar keuze gebakken op een hete lavasteen.  
Doordat er geen boter of olie op de steen wordt gebruikt is het een gezonde en vetarme manier van bakken. 

STEENGRILL BASIS

•   Filets van kip, kalkoen, biefstuk, varkenshaas, hamburgers en 
gerookt spek

•   Warme sauzen; stroganoff- en pindasaus 
•   Koude sauzen; knoflook- en cocktailsaus
•   Tomaat-, komkommer- en rauwkostsalade
•   Meloen en ananas
•   Grillklare groenten als champignons, paprika, uienringen en 

courgette
•   Verse friet en mayonaise
•   Stokbrood en kruidenboter

STEENGRILL DE LUXE

•   Filets van kip, kalkoen, biefstuk, varkenshaas, hamburgers, 
lamskoteletjes en gerookt spek

•   Zalm-, kabeljauwfilet en gemarineerde look scampi’s
•   Warme vleessauzen; stroganoff-, peper- en pindasaus. 
•   Warme vissaus; kreeftensaus
•   Koude sauzen; knoflook- en cocktailsaus
•   Tomaat-, komkommer- en rauwkostsalade
•   Meloen en ananas
•   Grillklare groenten als champignons, paprika, uienringen en 

courgette
•   Verse friet en mayonaise
•   Stokbrood en kruidenboter

U kunt ook  kiezen voor ons steengrill de luxe arrangement, welke 
niet als combinatie met de basis steengrill mogelijk is.  
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BARBECUEËN

Bij Familyland kunt u volop genieten van heerlijke Barbecue gerechten Op het gezellig terras  
grenzend aan onze Van Gogh zaal. De kinderen kunnen volop spelen in de naastgelegen speeltuin.
Ook kunt in onze Dalizaal overdekt Barbecueën.
Onze barbecue is te reserveren voor gezelschappen vanaf 20 personen.

BARBECUE

Gemarineerde kipfilet, diamanthaas in knoflook gemarineerd,  
varkensfilet, kipsaté, shaslick, hamburgers,  
barbecueworst en maiskolf
------//------

Verse salades, waaronder aardappel-, tomaten,  
komkommer, rauwkost- en pastasalade  
Pindasaus, barbecuesaus, cocktailsaus en knoflooksaus 
------//------

Watermeloen of verse fruitsalade 
Stokbrood en kruidenboter, verse frietjes en mayonaise

BARBECUE EXTRA’S

Het mogelijk om uw barbecue uit te breiden met extra visgerechten,  
waaronder scampi-spies, tonijnsteaks en zalmfilet. 
Hiervoor rekenen we een toeslag per persoon,  
dit is mogelijk vanaf minimaal 10 personen.

Wij serveren bij de barbecue 4 stuks vlees per persoon.

Bent u vegetariër? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit  
bij uw reservering te vermelden.

Tegen een toeslag per uur is het ook mogelijk om  
uw barbecue te laten verzorgen door onze kok.
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DE KOUDE EN WARME BUFFETTEN VAN FAMILYLAND

Over onze warme en koude buffetten kan menig fijnproever u enthousiaste verhalen vertellen. Onze  
smakelijke buffetten worden met veel zorg samengesteld en zijn een lust voor het oog. De kwaliteit en  
de variatie in aanbod van onze buffetten zijn zonder meer van een hoog culinair niveau. Ook de prijzen  
zullen u aangenaam verrassen. De koude en warme buffetten zijn te reserveren voor gezelschappen  
vanaf minimaal 25 personen.

HOLLANDS BUFFET 1 
KOUDE GERECHTEN
•  Huzarensalade met een garnituur van diverse soorten 

vleeswaren en gevulde eieren
•  Zalmsalade met een garnituur van gerookte zalm,  

gerookte forel en gevulde tomaatjes met Hollandse  
garnaaltjes en cocktailsaus

•   Schotel varkensrollade met een compote van pruimen 
•  Meloen met Ardennerham
•  Diverse soorten sla en rauwkost om uw eigen salade  

samen te stellen 

WARME GERECHTEN
•  Kipsaté van de grillplaat met pindasaus
•  Getrancheerde varkenshaas met champignonsaus
•  Gemarineerde spareribs met knoflooksaus en barbecuesaus 
•  Gebraden gehaktballetjes overgoten met stroganoffsaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met stokbrood en 
kruidenboter, seizoensgroenten, verse friet en mayonaise.

HOLLANDS BUFFET 2 
KOUDE GERECHTEN
•  Rundvleessalade met een garnituur van diverse soorten 

vleeswaren en gevulde eieren
•  Zalmsalade met een garnituur van gerookte zalm,  

gerookte forel en gevulde tomaatjes met Hollandse  
garnaaltjes en cocktailsaus

•  Vleesplateau met rosbief en kalfsfricandeau met  
diverse soorten sla en vers fruit 

•  Waldorfsalade met bleekselderij, kipfilet, appel en walnoten
•  Meloen met Ardennerham
•  Diverse soorten sla en rauwkost om uw eigen salade  

samen te stellen 

WARME GERECHTEN
•  Kipsaté van de grillplaat met pindasaus
•  Varkenshaas medaillons met paprikaroomsaus 
•  Gemarineerde spareribs met knoflooksaus en barbecuesaus 
•  Grootmoeders Rundstoofschotel met zilveruitjes  

en peperkoek 
•  Zalmlasagne met spinazie 

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met stokbrood en 
kruidenboter, seizoensgroenten, rijst, verse friet en mayonaise.

BUFFET DE LUXE 

KOUDE GERECHTEN
•  Huisgemaakte aardappel, rundvlees en pasta salade 
•  Hele opgemaakte zalm gegarneerd met gerookte zalm  

en rivierkreeftjes 
•  Visplateau met garnaaltjes, gerookte forel en gerookte heilbot 
•  Rosbiefschotel met gemarineerde groenten
•  Variatie van meloen met Ardennerham 
•  Romige crème paté met gemarineerde komkommer 
•  Vleeswarenplateau met rosbief en kalfsfricandeau met  

diverse soorten sla en vers fruit
•  Breekbroodjes met kruidenboter en tapenaden 

WARME GERECHTEN
•  Gestoofd kalfsvlees in een romige paddenstoelensaus 
•  Varkenshaas medaillons omwikkeld met pancetta  

met tomatensaus 
•  Getrancheerde kipfilet met een dragonsaus 
•  Zalmlasagne met spinazie 
•  Gebakken gamba’s in kruidige knoflooksaus

Bovenstaande gerechten worden geserveerd met stokbrood 
en kruidenboter, rijst, seizoensgroenten  gebakken krieltjes  
en  mayonaise.

MEDITERRAANS BUFFET

•  Griekse salade met tomaat, komkommer,  
rode ui, paprika, olijven en feta 

•  Salade niçoise met tonijn, tomaat,  
boontjes, rode ui, ei en krieltjes 

•  Italiaanse vlees plateau, spianata Romana,   
Coppa di parma en mortadella 

•  Spaanse salade van mosselen en chorizo
•  Salade caprese met tomaat en  

buffelmozzarella 
•  Stokbrood en kruidenboter 

•  Gehaktballetjes albondigas  
in een pikante tomatensaus 

•  Saltimbocca van kalkoen  
met parmaham en salie 

•  Stifado Griekse rundstoof  
met uien en tomaten 

•  Pasta aangemaakt met pesto 
•  Ratatouille met aubergine,  

courgette, paprika en tomaat 
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BUFFETTEN

U KUNT OOK UW BUFFET ZELF SAMEN STELLEN 

U heeft de keuze uit de onderstaande gerechten;

SALADES 

• Huisgemaakte rundvleessalade                                                            
•  Zalmsalade van gerookte zalm  
•  Waldorfsalade
•  Quinoa salade met groenten en kaas
•  Couscous salade met zongedroogde tomaatjes 
•  Pasta salade met paprika en sjalotjes 
•  Mexicaanse bonensalade 
•  Salade van watermeloen, feta en munt
•  Aardappel salade van krieltjes met spek en bieslook 
•  Bietensalade met appel, sjalot en kaasblokjes 
•  Salade caprese met tomaat, buffelmozzarella en basilicum
•  Tonijnsalade met paprika, rode ui, boontjes en olijven 
•  Griekse salade met tomaat, komkommer, paprika, rode ui, 

olijven, oregano en feta
•  Spaanse salade van mosseltjes en chorizo 
•  Brood soorten met smeersels 

KOUDE SCHALEN  

• Meloen met Ardennerham                                                                    
•  Hele opgemaakte zalm gegarneerd met gerookte zalm  

en rivierkreeftjes 
•  Vis plateau met gerookte zalm, garnaaltjes,  

gerookte forel en gerookte heilbot 
•  Vleeswaren plateau met rosbief en kalfsfricandeau  

opgemaakt met vers fruit
•  Plateau met diversen soorten paté en Cumberlandsaus 
•  Schotel varkensrollade met een compote van pruimen
•  Vitello tonnato, kalfsfricandeau met tonijnmayonaise,  

kappertjes en rode ui
•  Carpaccio van de ossenhaas met truffelmayonaise,  

rucola ,kappertjes, Parmezaanse kaas  
en pijnboompitjes

WARME GERECHTEN  

• Gestoofd kalfsvlees in roomsaus met bospaddenstoelen                
•  Varkenshaas medaillon gewikkeld in pancetta met  

tomatensaus 
•  Getrancheerde varkenshaas met champignonsaus
•  Varkenshaas medaillon met paprikasaus 
•  Stukjes gemarineerde kip in pindasaus 
•  Getrancheerde kipfilet in dragonsaus 
•  Spareribs 
•  Gehaktballetjes in stroganoffsaus 
•  Grootmoeders rundstoof met zilveruitjes en peperkoek 
•  Spaanse gehaktballetjes in tomatensaus 
•  Saltimbocca van kalkoen met parmaham en salie 
•  Stifado Griekse  rundstoof met uien en tomaat 
•  Zalmlasagne met spinazie 
•  Gebakken zalmfilet in witte wijnsaus 
•  Gepocheerde scharrolletjes met zalm in dragonsaus 

BIJGERECHTEN 

• Rijst                                                                                                               
•  Friet
•  Gebakken krieltjes 
•  Seizoen groentemix
•  Ratatouille 
•  Pasta

NAGERECHTEN  

• Crème brûlée                                                                                           
•  Panna cotta met roodfruit
•  Tiramisu 
•  Pure chocolademousse met slagroom en merengue
•  Witte chocolademousse met slagroom en frambozen kletskop 
•  Kaneelappeltjes met banketbakkersroom 
•  Gemarineerde ananas met pistache ijs 
•  Schaal met diverse soorten ijs 
•  Vers fruitsalade 
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KOUDE EN WARME HAPJES

OOK SAMEN TE STELLEN ALS BUFFET 

Smaakvolle feestelijke hapjes te bestellen vanaf 15 stuks per soort. 

DESSERTBUFFET
• Plateau met mini panna cotta
• Crème brûlée
• Aardbeienmousse en chocolademousse
• IJstaart van vanille ijs, frambozenijs en yoghurt amarena  ijs
•  Sorbetijstaart van citroen-, mango- en aardbeienijs,  

geserveerd met vers fruit, slagroomsoesjes,  
warme kersen en Verse slagroom

HUISGEMAAKTE IJSTAART

Feestelijk huisgemaakte ijstaart “A la Omelet Siberienne” 
gemaakt van verschillende soorten ijs, met likeur  
getrempeerde cake, bedekt met een heerlijke eiwitcrème,  
vers fruit en slagroom

Extra opties:
• Warme kersen                                                                
• Slagroomsoesjes met warme chocoladesaus    

KOUDE HAPJES

• Wrap met zalm, roomkaas en veldsla                                                                                    
• Wrap met gerookte kip, pestomayonaise en rucola                                                           
• Wrap met runder rookvlees, tomaten tapenade en rucola                                               
• Canapé gerookte peper makreel                                                                                        
• Canapé gerookte paling                                                                                                       
• Canapé ham meloen                                                                                                             
• Crostini met rauwe ham en zongedroogde tomaat                                                             
• Crostini met manchego kaas en zoetzuur van komkommer                                               
• Crostini  met buffelmozzarella, tomaat en basilicum                                                          
• Pitbakje gevuld met ossenworst en zalf van piccalilly                                                                 
• Pitbakje gevuld met salade van rivierkreeft en bieslook                                               
• Pitbakje gevuld met mousse van roquefort en peer                                                       
• Eitje gevuld met mousse van gerookte forel                                                                    
• Komkommer gevuld met krabsalade                                                                                 
•  Tomaatje gevuld met Hollandse garnaaltjes,  

appel en crème fraîche                         
• Mozzarella tomaten spiesje                                                                                                    
• Mini broodje eiersalade                                                                                                         
• Mini broodje kip kerriesalade                                                                                              
• Mini broodje zalmsalade                                                                                                      
• Mini broodje tonijnsalade                                                                                                    
• Mini broodje kipsatésalade                                                                                                  

WARME  HAPJES

• Petit crolines zalm                                                                                                                   
• Petit crolines vlees                                                                                                                  
• Petit crolines kipkerrie                                                                                                           
• Petit crolines champignon                                                                                                     
• Petit crolines kaas                                                                                                                   
• Yakatori saté  25 gram                                                                                                            
• Thaise saté 25 gram                                                                                                            
• Gehaktballetje in tomatensaus  ( rund )                                                                            
• Gehaktballetje  in tomatensaus   ( lams )                                                                           
• Gamba’s in knoflook                                                                                                                  
• Gebraden kippenpootjes                                                                                                       
• Pizzapunt                                                                                                                                 
• Mini pasteitje kippenragout     
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DRANK

KOFFIE MET LEKKERNIJEN

• Koffie / thee met cake
• Koffie / thee met warm Brabants worstenbroodje  
• Koffie / thee met warm saucijzenbroodje (rundvlees)
• Koffie / thee met appelflap 
• Koffie/thee met Zeeuwse bolus 
• Koffie/thee met een koffiekoek 
• Koffie / thee met petit four 
• Koffie/ thee met gesorteerd gebak 
•  Koffie/ thee de luxe geserveerd met 4 mini zoetigheden; 

amandelhoningkoek, brownie, boterkoek en worteltaart
•  Extra kopje koffie/thee   
                                                                    

BITTERGARNITUREN

• Portie kaas 8 stuks
• Portie worst 8 stuks
•  Borrelgarnituur; bestaande uit kaas (8 stuks),  

worst (8 stuks) en olijven 
•  Portie bitterballen (8 stuks)    
•  Portie torpedogarnalen (6 stuks)   
•  Portie kipnuggets (8 stuks)    
•  Portie vlammetjes (8 stuks)    
•  Portie mini loempia’s (8 stuks)  
•  Portie minisnacks (10 stuks)    

BORRELPLANK MEDITERRANE  (2 personen)  
Diverse soorten fuet / rauwe ham /  
buitenlandse kaassoorten / olijven / druiven/
bijpassende smeersels en breekbrood

BORRELPLANK HOLLAND  (2 personen)   
Diverse soorten droge worst / Hollandse 
kaassoorten / bitterballen / druiven /
bijpassende smeersels en breekbrood 
       

HOLLANDS DRANKENARRANGEMENT

Gedurende 4 uur kunt u onbeperkt een drankje naar keuze  
bestellen. Omdat de prijs per persoon van tevoren vaststaat, 
weet u precies wat er op uw drankrekening komt te staan.

Het Hollands drankenarrangement  bestaat uit:  
tapbier, witte-, rode- en rosé wijn, frisdrank, vruchtensappen, 
Hollands gedistilleerd, koffie en thee.
Ook kunt u gebruik maken van het drankarrangement met  
Belgische speciaal bieren, hier rekenen we een toeslag voor.
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HIGH TEA

Hartige quiche met zalm en spinazie
Hartige quiche met spek en prei  
Sandwiches met tonijnsalade en augurk 
Sandwiches met gerookte kip, spek  
en mosterdmayonaise 
Sandwiches met eisalade en bieslook
Mini saucijzen-,  kipkerrie- en kaas crolines
Muffins
Verse fruitsalade
Brownies
Scones met diverse confituren en clotted cream
Cheesecake 
Bonbons
Onbeperkt diverse theesoorten

HIGH TEA “DE LUXE” 

Glaasje bubbels of verse jus d’orange vooraf

Mini soepje van het huis
Canapé met gerookte zalm, gerookte paling, brie met 
walnoten en honing, carpaccio   
Mini worstenbroodje
Hartige quiche met spek en prei  
Hartige quiche met zalm en spinazie
Bruschetta met brunoise gesneden tomaatblokjes, 
knoflook en basilicum
Mini pasteitjes met romige kippenragout
Gambaspiesjes met knoflook
Macarons
Muffins
Verse fruitsalade
Brownies
Scones met diverse confituren en clotted cream
Cheesecake 
Bonbons
Onbeperkt diverse theesoorten

KINDER HIGH TEA 

Mini pizza’s Hawaii en salami
Mini worstenbroodje
Broodje hamburger
Mini broodje met kaas
Gevulde pannenkoekrolletjes met banketbakkers-
room en aardbeiensaus
Verse fruitsalade
Slagroomsoesjes
Mini brownie 
Mini muffins
Snoepjes 
Onbeperkt ranja, fruit water of thee

13



Bent u vegetariër? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij uw reservering te vermelden.

Tegen een toeslag per uur is het ook mogelijk om uw barbecue te laten verzorgen door onze kok.

ZWEMBAD, BOWLING EN KINDERFEESTJES 

Als één van onze vele recreatieve mogelijkheden, heeft u bij Familyland ook de mogelijkheid om een verfrissende 
duik in ons overdekte verwarmde zwembad te nemen en kunnen uw kinderen zwemlessen volgen. Zo zijn er  
tijdens de vakantieperiodes speciale opstap- en turbocursussen om versneld zwemvaardigheden eigen  
te maken. Op ons park kunt u bovendien midgetgolfen en bowlen.

KINDERFEESTJES

Ook voor een geslaagd kinderfeestje kunt u terecht bij Familyland. Onze kinderfeestjes zijn  
inclusief frites met een snack naar keuze of een pannenkoek, onbeperkt ranja of fruit water, 
gevulde snoepzak bij vertrek en een leuke verrassing voor de jarige. Onze kinderfeestjes  
zijn te reserveren op woensdag, vrijdag en zaterdag voor minimaal 5 kinderen, waarbij  
minstens 1 volwassenen als begeleider aanwezig is. 

Splash party - Zwemmen voor kinderen vanaf 5 jaar, diploma/zwembandjes verplicht 
 
Midgetgolf party* - Midgetgolfen voor kinderen vanaf 5 jaar   
Bowling party - 1 uur bowlen voor kinderen vanaf 7 jaar   
Combi party - 1 uur bowlen en zwemmen, diploma/zwembandjes verplicht

Ook kunt u als begeleider van een kinderfeestje mee eten, inclusief 1 drankje naar keuze 
 (m.u.v. alcoholische drankjes)          

KINDER HIGH TEA INCLUSIEF BOWLEN OF ZWEMMEN 
   
Mini pizza’s Hawaii en salami
Mini worstenbroodje
Broodje hamburger
Mini broodje met kaas
Gevulde pannenkoekrolletjes met banketbakkersroom en aardbeiensaus
Verse fruitsalade
Slagroomsoesjes
Mini brownie 
Mini muffins
Snoepjes 
Onbeperkt fruitwater, ranja of thee

Bovenstaande kinderfeestjes zijn uit te breiden met onder meer;
• Spelen in onze buitenspeeltuin (gratis)
• Ontvangst met een consumptie en feesttaart   

U dient minimaal 5 dagen vooraf te reserveren bij voorkeur via email 
recreatie@familyland.nl   
Hier kunt u ook terecht voor meer informatie en de voorwaarden.
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BOWLINGTIP

Onze bowlingbanen zijn geschikt voor zowel wedstrijdspelers als recreanten. Zowel beginnende als geoefende  
spelers kunnen bij Familyland een baan huren voor ontspanning of training. Ook worden er met regelmaat  
wedstrijden en bowlingtoernooien gehouden bij Familyland. 

In totaal zijn er 6 banen beschikbaar voor maximaal 6 personen per baan. Door gebruik te maken van ons  
“Durabowl Automatische Bumpersysteem” aan de zijkanten van de banen, kunnen ook de  jongste bowlers meedoen 
met het bowlen. De bumpers kunnen tevens per persoon automatisch worden ingesteld per spel, waardoor de bal altijd 
op de baan blijft. Om de bowlingbeleving compleet te maken is ons bowlingcenter ook voorzien van een sensationeel 
scoringssyteem inclusief touch Consoles met de allernieuwste spelanimaties. Bovendien is ons bowling center voorzien 
van speciale DMX gestuurde verlichting, waarbij alle denkbare lichtanimaties programmeerbaar zijn. 

Openingstijden en tarieven  
(per uur per baan)

Maandag t/m donderdag 09.00 – 18.00 uur 
18.00 – 23.00 uur

Vrijdag 09.00 – 18.00 uur 
18.00 – 23.00 uur

Zaterdag 09.00 – 18.00 uur 
18.00 – 23.00 uur

Zondag 09.00 – 18.00 uur 
18.00 – 23.00 uur

Overige Feestdagen* 09.00 – 23.00 uur

25 en 26 December 12.00 – 22.00 uur

* 24 en 31 december is Familyland vanaf 17.00 uur gesloten
* 25 en 26 December is Familyland geopend vanaf 12.00 uur
* 1  januari is Familyland geopend vanaf 12.00 uur 
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Groene Papegaai 19
4631 RX  HOOGERHEIDE   
Tel. 0164 - 61 31 55   
Fax 0164 - 61 58 16   
E-mail: recreatie@familyland.nl  
www.familyland.nl

VILLA’S EN BUNGALOWS

Familyland beschikt over verschillende typen vakantiewoningen en  
vakantievilla’s. Onze Finse bungalows zijn van hout vervaardigd en  
geschikt voor maximaal 6 personen.

In onze Finse bungalows vindt u alles wat u nodig heeft voor een 
aangenaam verblijf, zoals een 4 pits gasstel, koelkast, magnetron, 
en televisie. Ook in de wintermaanden is het aangenaam vertoeven 
in onze Finse bungalows door de aanwezigheid van een centrale 
verwarming.

Houdt u van meer luxe en comfort dan kunt u kiezen voor een 
verblijf in onze vakantievilla’s “Zonnedauw” geschikt voor  
6 personen en “Kornoelje” geschikt voor 8 personen.  
Onze luxe Villa’s zijn voorzien van 3 of 4 slaapkamers,  
ook is er op de eerste verdieping een sauna aanwezig.  
De keukens van de villa’s zijn uitgevoerd met een vaatwas- 
machine en magnetron. Op de begane grond treft u een  
woonkamer voorzien van een open haard, breedbeeld TV.  
Er is een overdekt terras en een tuin om heerlijk te genieten 
van de zon. Tevens zijn deze villa’s allen uitgerust met een 
wasmachine.

VERGADER- EN FEESTZALEN 

Voor vergaderingen, congressen, seminars,  symposia,  
trainingen, thema feesten en overige events is Familyland  
uw zakelijke partner. Uiteraard bent u ook voor familiefeesten,  
reünies, verjaardagen, jubilea, communiefeesten, bruiloften,  
kraamfeesten etc. bij Familyland op het juiste adres.   

Ons horecafaciliteiten, bestaande uit restaurant, Grand Café en  
zalen zijn sfeervol ingericht en voorzien van podia, bar, afdelingskeukens  
en zelfs een snackbar. Onze zalen zijn bovendien te combineren, waardoor  
Familyland ook voor grotere gezelschappen tot 500 personen uw evenementen  
tot in de puntjes kan verzorgen.
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