
De burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees, kipfilet of zijn 
vegetarisch en worden geserveerd op een ambachtelijk brioche 

broodje. Geserveerd met frites en een frisse salade.

BURGERS

FRITES SPECIALS
Truffel special  4,95
Frites met black truffle mayonaise, 
Parmezaanse kaas en rucola

Catamaran  6,95
Frites speciaal met 2 frikandellen

Duet   6,95
Frites met satésaus en 2 viandellen

Oosterse frites special   7,75
Frites met malse stukjes kipsaté, satésaus, atjar, 
seroendeng en geroosterde uitjes

Boerenfrites  7,75
Frites met gebakken champignons, rode ui, 
spekjes en een gebakken ei

Spicy chicken special   7,75
Frites met licht pikant gemarineerde kipstukjes 
met champignons, ui, paprika

Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we 
onze lekkerste frites specials en burgers aan jou. Dit zijn 
premium producten in verrassend lekkere smaakvariaties.

Wat is jóuw favoriet?

Family’s Favorieten

Favorieten   Vegetarisch

De Klassieker 5,95 8,95
Rundvleesburger met frisse sla, rode ui, tomaat, 
augurk en burger relish

Cheeseburger 6,50 9,50
Rundvleesburger met frisse sla, rode ui, tomaat, 
augurk, cheddar cheese en burger relish

Family Bacon-Cheeseburger 6,95 9,95
Rundvleesburger met frisse sla, rode ui, tomaat, 
augurk, bacon, cheddar cheese en burger relish

Family Zwarte Goud Burger 7,50 10,50
Rundvleesburger met frisse sla, rode ui, 
gebakken champignons en truffelmayonaise

Family Chicken Burger  5,95 8,95
Kipburger met frisse sla, rode ui, tomaat,
augurk en burger relish

Family Chicken Cheese Burger 6,50  9,50
Kipburger met frisse sla, rode ui, tomaat, 
augurk, cheddar cheese en burger relish

Family Chicken Bacon-Cheeseburger 6,95 9,95
Kipburger met frisse sla, rode ui, tomaat, augurk, 
bacon, cheddar cheese en burger relish

Family Avocado Burger  6,50 9,95
Licht pikante burger van avocado met frisse sla, 
rode ui, tomaat, augurk en burger relish

Family Spinazie-Kaasburger  6,50 9,50
Spinazie-kaasburger met frisse sla, rode ui, 
tomaat, augurk en burger relish

     Los      Menu



Lunch

BELEGDE BROODJES
Keuze uit wit of donker brood
 
Achterham 3,25
Jong belegen Beemsterkaas  3,25
Gekookt ei  3,00
Filet americain met uitjes 4,50
Gezond  4,95 
Met gemengde sla, kaas, ham, tomaat, komkommer, ei en sla 

Belcrum 4,95 
Met gemengde sla, Old Amsterdam kaas, bacon, 
zongedroogde tomaatjes, pittenmix en komkommer

Martino 5,25 
Filet americain, augurk, gekookt eitje,
gesnipperde uitjes en licht pikante saus

Bacon & Eggs 5,50 
Met eiersalade en bacon

Twijfelaar  5,95
De ene helft met filet americain martino, 
de andere helft met eiersalade en bacon 

Warme beenham 5,50
Overheerlijke warme beenham met een honingmosterdsaus

UITSMIJTERS
Geserveerd op wit of donker vloerbrood
Ham 6,95
Ham en kaas 7,25 
Spek 7,50 
Boeren 7,95
Met spek, champignons en ui

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met brood en roomboter
 
Caesar salade 8,95 
Gemengde sla, tomaat, Parmezaanse kaas, gekookt eitje, bacon, 
gebakken kipstukjes en een caesardressing  

Salade spicy chicken 8,95
Gemengde sla, tomaat, komkommer, gebakken kipstukjes, 
champignons, paprika en rode ui in een licht pikante marinade 
met een sweet chili dressing

Salade Carpaccio 8,95
Gemengde sla met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, pittenmix, rucola en een truffelmayonaise

LUNCH SPECIALS
Tosti ham en kaas   4,50
Inclusief garnituur en curry

12-uurtje   6,95
2 plakken vloerbrood, 1 met ham, kaas en een gebakken ei, 
de andere met een kroket met mosterd en een rauwkostsalade

2 kroketten op brood   6,95
2 Bourgondiër draadjesvleeskroketten of 2 vegetarische 
draadjesvleeschkroketten met 2 plakken vloerbrood, mosterd 
en garnituur

Flatbread Spicy Chicken   8,95
Heerlijk Italiaans platbrood met stukjes pittige malse kip, 
met paprika, champignons en ui

Flatbread Carpaccio   8,95
Heerlijk Italiaans platbrood met flinterdun gesneden rundvlees 
met gemengde salade, truffelmayonaise, pittenmix, 
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

Broodje Spicy chicken 5,95 
Stukjes pittige malse kip met paprika, champignons en ui

Broodje Carpaccio  6,25 
Met gemengde salade, pittenmix, truffelmayonaise, 
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

Onze klassiekers



SEIZOENSSPECIALS 
Kijk voor onze seizoensspecials op het tafelkaartje

LEKKER ALS VOORAF
Broodje met tapenade en aïoli   3,95
Keuze uit wit of donker

Flatbread met knoflookolie   4,50
Uit de oven

Rundercarpaccio  6,95
Met truffelmayonaise, Parmezaanse kaas, rucola,
zongedroogde tomaatjes en pittenmix

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met brood en roomboter
 
Caesar salade 8,95 
Gemengde sla, tomaat, Parmezaanse kaas, gekookt eitje, bacon, 
gebakken kipstukjes en een caesardressing  

Salade spicy chicken 8,95
Gemengde sla, tomaat, komkommer, gebakken kipstukjes, 
champignons, paprika en rode ui in een licht pikante marinade 
met een sweet chili dressing

Salade Carpaccio 8,95
Gemengde sla met rundercarpaccio, Parmezaanse kaas, 
zongedroogde tomaatjes, pittenmix, rucola en een truffelmayonaise

MAALTIJDEN
Geserveerd met frites en een bijpassend garnituur 

Kipsaté 11,95
3 stokjes huisgemarineerde kipsaté met satésaus, 
atjar, kroepoek en geroosterde uitjes

Boerenschnitzel 12,95
Een royale krokant gebakken varkensschnitzel 
met champignons, gebakken ei, ui en spekjes

Fish & Chips 11,95
Gebakken stukjes kibbeling met tartaarsaus

Spareribs 14,95
Heerlijke malse ribbetjes in een marinade 
van ketjap, champignons en uitjes

Beef teriyaki 13,95
Malse biefstukpuntjes met gebakken champignons, uien, 
wokgroenten en een teriyakisaus

Diner

Frietvriendjes kindermenu  5,95
Frites met een kroket, frikandel, kaassoufflé of 
5 kipnuggets, mayonaise, appelmoes
én je krijgt een leuke verrassing!

Kleine genieters

FAMILY’S FAVORIETEN 
Onder de noemer Family’s Favorieten serveren we onze lekkerste 

frites specials en burgers aan jou. Dit zijn premium producten 
in verrassend lekkere smaakvariaties. Kies jouw favoriet!


