
SOEPEN * te bestellen in kleine of normale porties

TOMATENSOEP 
met basilicumroom*  |  € 3,75 € 5,75

TOM KHA KAI 
Thaise kippensoep met kokos* € 3,75 € 5,75

HUISGEBAKKEN BOERENBROOD Wit of donker

GEZOND 
ham, kaas, ei, tomaat, komkommer en sla € 7,00

HETE KIP
kip, ui, paprika, champignons en pikante mayonaise € 8,50

HOLTKAMP KROKETTEN 
twee ambachtelijke kalfskroketten met grove mosterd
twee ambachtelijke kaas kroketten met mosterdmayonaise  |  

€ 
€

12,50
14,50

CARPACCIO
truffelmayonaise, kappertjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola € 15,25

ZALM
tzatziki, komkommer en rode ui € 13,75

BURRATA
open sandwich met buffel mozzarella, tomaat, basilicum en balsamico  |  € 13,75

UITSMIJTER
keuze uit kaas / ham / spek  |  € 8,00

BOERENOMELET
verse groente en spek € 8,00

FOCACCIA Italiaans plat brood

HAM/KAAS    |   
HAWAII   |   

€ 
€

7,50
8,00

MAALTIJDSALADES
CAESAR SALADE 
kip, spek, little gem sla, tomaatjes, ei, croutons, Parmezaanse kaas 
en caesar dressing € 16,75

CARPACCIO SALADE 
truffelmayonaise, kappertjes, Parmezaanse kaas en pijnboompitten € 18,25

VIS SALADE 
gerookte zalm, garnalen, makreel, ansjovis, tomaat,  
komkommer en een frisse dressing € 19,25

WARME LUNCH
KIPSATÉ 
kroepoek, seroendeng, atjar, pindasaus en friet € 17,50

BROODJE HAMBURGER 
tomaat, augurk, spek, ui, sla, barbecuesaus en friet € 15,00

GAMBA’S 
in knoflookolie met salade en friet € 20,75

PANNENKOEK 
naturel  |  € 7.00

PANNENKOEK 
spek / appel / kaas € 8,50

VOORGERECHTEN * te bestellen in kleine of normale porties

BROOD 
met truffelmayonaise, aioli en tapenade  |  € 7,50

PAPADUM
met hummus en yoghurtdip  |  € 7,00

TOMATENSOEP
met basilicumroom*  |  € 3,75 € 5,75

TOM KHA KAI
Thaise kippensoep met kokos* € 3,75 € 5,75

CARPACCIO
truffelmayonaise, kappertjes, Parmezaanse kaas, pijnboompitten en rucola € 13,50

GAMBA & TOMAAT
basilicum crème en pikante mayonaise € 13,50

BURRATA
buffel mozzarella, tomaat, basilicum en balsamico € 13,00

HOOFDGERECHTEN
KIPSATÉ 
kroepoek, seroendeng, atjar, pindasaus en friet € 17,50

HALVE KIP 
huisgemaakte appelmoes, gepofte tomaatjes en friet € 17,50

SPARERIBS 
coleslaw, barbecuesaus, knoflooksaus en gepofte aardappel € 21,50

DIAMANTHAAS 
compote van rode ui, puree van doperwten, steppegras en pepersaus € 24,50

HELE SCHOL | 350 GRAM 
zoetzure venkel, salade, remouladesaus en friet € 26,50

ZALM & GAMBA’S 
zoetzure venkel, bieslook crème en bulgur rijst € 25,00

FALAFELBURGER 
tzatziki, komkommer, rode ui en friet  |  € 17,50

CAESAR SALADE 
kip, spek, little gem sla, tomaatjes, ei, croutons, Parmezaanse kaas en caesar dressing € 16,75

CARPACCIO SALADE 
truffelmayonaise, kappertjes, Parmezaanse kaas en pijnboompitten € 18,25

VIS SALADE 
gerookte zalm, garnalen, makreel, ansjovis, tomaat, komkommer en een frisse dressing € 19,25

DESSERTS
Onze desserts zijn van klein formaat, zodat ook de kleine eter kan genieten van een nagerecht. U kunt uw eigen dessert 
ook zelf samenstellen. Drie desserts staan gelijk aan één groot dessert.

CRÈME BRÛLÉE € 2,75

PANNA COTTA MET AARDBEIEN € 2,75

MELKCHOCOLADE MOUSSE € 2,75

BOLLETJE IJS 
yoghurt amarena / chocolade / vanille € 1,50

GROTE DAME BLANCHE € 7,75

VERSE SLAGROOM € 0,75

KINDEREN *te bestellen in kleine of normale porties

TOMATENSOEP *  |  € 3,75 € 5,75

VIS 
gebakken vis van de dag, remouladesaus  
en gepofte aardappel € 11,00

KIPSATÉ 
pindasaus en friet € 8,00

SNACK 
keuze uit kroket / frikandel / kipnuggets,  
appelmoes en friet € 7,50

SPARERIBS 
coleslaw, barbecuesaus, knoflooksaus en  
gepofte aardappel € 9,50

PANNENKOEK NATUREL  |  € 5,00

KINDERIJSJE 
dierenbeker met chocolade, vanille of aardbei ijs € 3,95

TEA TIME!
Uitgebreid en zorgeloos genieten doe je met een heerlijke high tea bij Familyland.  

Met diverse thee soorten en een passende variatie tussen hartige en zoete lekkernijen.  
Laat je verrassen en reserveer onze ‘high tea Family’ met seizoensgebonden en lokale producten.

€ 18,50 per persoon / € 14,00 per kind  
Te reserveren vanaf 2 personen en minimaal 2 dagen van te voren.  

Ook leuk voor een feestelijke baby shower, verjaardag of familie moment.

IETS TE VIEREN?
Naast ons Grand Café en Restaurant zijn er nog drie andere zalen  

welke ideaal zijn voor o.a. feesten en partijen. Onze zalen zijn geschikt voor variërende  
groepsgroottes van 20 tot 200 personen. Zo bieden wij vele passende mogelijkheden om  

iedere gelegenheid zo bijzonder mogelijk te maken. 

Vraag ons personeel om meer informatie, of neem contact met ons op  
via 0164-316155 / horeca@familyland.nl. Wij denken graag met u mee.

KINDERFEESTJES
Familyland is de ideale locatie voor kinderfeestjes. Al onze kinderfeestjes zijn inclusief frites met een 

snack naar keuze of een pannenkoek, onbeperkt ranja of fruitwater, een gevulde snoepzak en een 
leuke verrassing voor de jarige.

SPLASH PARTY 5+ € 12,25 p.k. inclusief zwemmen

BOWLING PARTY 7+ € 12,25 p.k. inclusief 1 uur bowlen

COMBI PARTY 7+ € 16,00 p.k. inclusief 1 uur bowlen en zwemmen

KIDS HIGH TEA € 17,50 p.k. inclusief 1 uur bowlen of zwemmen

  = Vegetarisch, of vegetarisch te bestellen

LUNCH
KAART
11:00 TOT 17:00 UUR

DINER
KAART
17:00 TOT 20.30 UUR


