LUNCHKAART
Geniet dagelijks van onze lunchgerechten tussen 12.00 en 17.00 uur. Lunchgerechten
worden geserveerd met huis gebakken boeren wit- en bruinbrood. Vraag ook naar onze
huisgemaakte boerenfriet geserveerd in een traditioneel puntzakje.

Familyland
Welkom in ons sfeervolle Restaurant en Grand Café van Familyland in Hoogerheide waar u terecht kunt
voor een uitgebreide a la carte lunch, diner of steengrill arrangement. Ook voor buffetten, ontvangsten,
feesten en partijen bent u bij familie van den Plas al jaren op het juiste adres.
Ons doel is vanaf de oprichting in 1968 steevast geweest om onze gasten heerlijke creatieve en dagverse
gerechten van een goede kwaliteit te bieden met een Bourgondische inslag en voor een betaalbare prijs.
Met passie creëert onze chef-kok en zijn enthousiaste team smaakvolle gerechten die een lust zijn voor het
oog en een sensatie voor uw smaakpapillen. Tezamen met onze attente en vriendelijke gastvrouwen
en –heren wordt een bezoek aan Familyland een heuse beleving.
Voor de kinderen bieden wij volop vertier met onze nieuwe speeltuin met terras en
het zwembad, waar ouders op hun gemak kunnen genieten van een hapje en
drankje. En misschien heeft u ter afsluiting nog zin in een aansluitend
partijtje bowlen in ons bowlingcenter?
Heeft u vragen of wensen laat het ons weten, wij zijn u
graag van dienst!

SOEPEN
Soep van de week

Huis bereide soep van de week, vraag het aan de bediening. (week prijs)

Tomatensoep

4,75

Heldere groentesoep

4,75

Vissoep Familyland

7,25

tomatensoep, gehaktballetjes en een scheutje room.

krachtige bouillon met een verscheidenheid aan groenten en gehaktballetjes.

Rijkelijk gevulde licht gebonden vissoep met verse vis en zeevruchten.

SALADES
Salade met gewokte ossenhaaspuntjes

14,50

Salade van geitenkaas met gebakken spekjes

11,50

Griekse salade

10,75

Een frisse salade met ossenhaaspuntjes, teriyakisaus, rode peper, rode ui, paprika en
sesamzaad.

Een frisse salade met geitenkaas, cherry tomaatjes, gesneden appel, spekblokjes, rode
uienringen en walnoot en pijnboompitjes op smaakgebracht met een huisgemaakte
honing-mosterddressing.

Frisse salade van tomaat, komkommer, rode ui, olijven, feta, paprika en oregano.

SALADES
Lauwwarme salade met gamba’s

12,25

Salade caprese

11,50

Een frisse salade, gebakken gamba’s, verse mango, gesneden koriander, tomaat, geroosterde
cashewnoten. Op smaak gebracht met een huisgemaakte dressing van limoen, rode pepers
en olijfolie.

Frisse salade van buffelmozzarella, tomaat, jonge bladsla, basilicumpesto en croutons.
Al onze soepen en salades worden begeleid met stokbrood en kruiden boter.

EIERGERECHTEN
Uitsmijter Ham | en/of Kaas | en/of Spek

7,50

Omelet naturel

7,00

Omelet met gebakken champignons

7,75

Boerenomelet

8,50

Geserveerd met 2 sneetjes brood, 3 spiegeleieren en garnituur.

Met een garnituur van gebakken spekblokjes, ui, paprika, champignons, verse bieslook en
geraspte kaas.

CROQUES
Croque Monsieur | Ham en kaas

4,50

Croque Madame | Ham en Kaas

5,00

Croque Familyland | Ham en Kaas

6,50

Club Sandwich

8,25

Krokante croque met een romige béchamelsaus, gegratineerd met Old Amsterdam.

Krokante croque met een romige béchamelsaus en gegratineerd met Old Amsterdam, en
een gebakken spiegeleitje.

Krokante croque met, spek, ui, tomaat en een romige béchamelsaus, gegratineerd met Old
Amsterdam.

3 sneetjes getoast brood met gebraden kipfilet, krokante spekplakjes,
sla, tomaat, komkommer, ei en huisgemaakte mosterdmayonaise. Geserveerd met
tortillachips.

BROODGERECHTEN

Krokant huisgebakken stokbroodje wit of bruin, geserveerd met salade garnituur.

BROODJES
Broodje jong belegen kaas

3,75

Broodje Oude kaas

3,75

Broodje Achterham

3,75

Broodje Gezond

4,50

Rijkelijk belegd met ham, kaas, sla, tomaten, komkommer en ei.

BROODJES
Broodje Gerookte zalm

8,25

Broodje Serranoham

8,25

Broodje Kroket

3,75

2 ambachtelijke vleeskroketten

6,75

Broodje Frikandel

3,75

Twaalfuurtje vlees

10,75

Twaalfuurtje vis

13,25

met roomkaas en dille.

met zongedroogde tomaatjes.

met brood en mosterd.

2 sneetjes brood belegd met ham en kaas, gebakken spiegelei, kroket, aardappelsalade en
tomatensoep.

2 sneetjes brood belegd met gerookte zalm, garnalen kroketje, gekookt ei, aardappelsalade
en vissoep.

VLEESGERECHTEN
Kipsaté

12,75

Hamburger

10,50

Spareribs

18,25

Hollandse biefstuk

24,50

Huisgemarineerde kipsaté van de grill, geserveerd met pindasaus, atjar, kroepoek en
seroendeng.

Verse runderhamburger, geserveerd op een getoast sesambroodje met sla, tomaat,
bacon, smokey barbecuesaus , Cheddar kaas en friet.

Heerlijke spareribs gelakt met honing en ketjap met gemengde sla, friet, barbequesaus en
knoflooksaus.

Gebakken Hollandse biefstuk met salade en mayonnaise.

VISGERECHTEN
Slibtong

20,50

“Fish and chips”

17,50

3 Gebakken slibtongen met een frisse gemengde salade en rémouladesaus.

Gefrituurde kabeljauw met een tempura beslag, frisse salade, verse friet en tartaarsaus.
Bovenstaande vlees- en visgerechten worden geserveerd met verse seizoen groenten,
verse friet of gebakken krieltjes naar keuze, tenzij anders vermeld.

VEGETARISCHE GERECHTEN
Groenten quiche

Quiche met een verscheidenheid aan groenten, champignons, een kleine salade en
tomatensaus.

6,75

Ravioli

10,50

Groentewrap

12,75

Ravioli gevuld met spinazie en ricotta met zongedroogde tomaatjes, kappertjes en
tomaten-basillicumsaus.

Gevulde wrap met seizoengroenten, gorgonzola en mangochutney.

PANNENKOEKEN
Pannenkoek naturel met stroop of poedersuiker.

6,25

Pannenkoek met gebakken kaneel appeltjes

7,50

NAGERECHTEN
Coupe vanille roomijs met slagroom

5,25

Coupe Dame Blanche

6,75

Coupe Kaat Mossel

7,25

Coupe aardbeien

7,50

Sorbet

6,75

Soezendessert

7,00

Crème brulée

6,75

Vanille roomijs met warme chocoladesaus, gebruneerd amandelschaafsel en slagroom.

Vanille roomijs met advocaat, warme chocoladesaus en slagroom.

Vanille roomijs, aardbeien en slagroom.

Vanille- en aardbeienijs, verse vruchten, spuitwater, vruchtencoulis en verse slagroom.

trio van soezen gevuld met chocolade mousse, banketbakkersroom, wit chocolade ijs en
slagroom.

vanille custard met gekaramelliseerde suiker, vanille roomijs en slagroom.

