Dinerkaart
THUISKOMEN BIJ
FAMILY TREFFERS

MAALTIJDSALADES
Keuze uit balsamico, yoghurt 4, honing-mosterd 1,5,
naturel 9 dressing en een wit of meergranen ciabatta
desembroodje 1,2,3

Welkom bij Family Treffers, de plek waar je iedereen treft die
op zoek is naar (h)eerlijk eten van een goede kwaliteit in een
gezellige en moderne sfeer.
Mijn opa had een kruidenierswinkel waar ik als kind zag hoe
gelukkig hij mensen maakte met de kwaliteitsproducten die hij
daar verkocht.
Mijn moeder komt uit een boerenfamilie waar ik leerde dat de
melk niet uit de fabriek komt, maar van de koe op het
platteland.
Met deze achtergrond besloot ik mijn droom in mijn
geboortedorp waar te maken, een gezellige plek, waar mensen
zich thuis voelen, samen kunnen zijn en puur genieten.
Zowel jong als oud. Daar hoort natuurlijk lekker eten en
drinken bij, op elk moment van de dag.
Bij ons vindt u een kaart vol (h)eerlijke producten en
maaltijden die liefdevol worden bereid met alleen de
allerbeste ingrediënten, zoals wij die vroeger thuis hadden
vanuit de kruidenierswinkel en op de boerderij.

Maaltijdsalade Grilled Chicken

Maaltijdsalade Spicy Chicken

Boerenbrood

5,95

1,2,3

Met smeersels (kruidenboter 2,4,5,9,11, aïoli 1,
tapenade 4,6)

Westlandse tomatensoep &

balletjes

5,95

13,95

(warm)

13,95

1,2,8,9,11 Salade met gegrilde stukjes kip, bacon,

champignons, paprika en ui, afgeblust met chilisaus,
diverse slasoorten, tomaat, rode ui, ei,
komkommer, gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade geitenkaas

13,95

1,4,6

Salade met zachte geitenkaas, bacon, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade Old Amsterdam

1,4,6

13,95

Salade met oude kaas, bacon, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade gerookte zalm

VOORGERECHTEN

1,6,9

Salade met gegrilde stukjes kip, bacon, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

1,6,12

14,95

Salade met gerookte zalm en kappertjes, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade Falafel (vega)

1,9

13,95

Salade met falafel, guacamole, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

2,4,5,9,11 Met een ciabatta desembroodje 1,2 3

(wit of meergranen) en kruidenboter

Carpaccio

10,95

1,2,4,5,6,9,11

Westlandse producten waarvan de

Met diverse slasoorten, pijnboompitjes, rode ui,
gedroogde tomaat, Old Amsterdam kaassnippers,
en truffelmayonaise

Gerookte zalm

1,2,3,4,5,12

7,95

Met diverse slasoorten,, roomkaas, honingmosterddressing, rode ui, gedroogde tomaat,
kappertjes en een plak boerenbrood

Crunchy Chicken strips

1,2,5,9,11

Wij werken uitsluitend met verse lokale
herkomst bekend is.

FRITESSPECIALS
8,95

5 stuks met mayonaise,
Bbq-saus en chilisaus

Kleine menuvarianten zonder rauwkostsalade

Chicken & Chips

12,95

1,2,5,9,11

Crunchy Chicken strips & frites,
incl. BBQ-saus, chilisaus en mayonaise

Frites & Indische kip

Al ons brood is door de plaatselijke
bakker Erwin Scholtes op
traditionele & natuurlijke wijze
gebakken.

(oma’s recept)

12,95

1,2,4,6,8,9,11 Gegrilde stukjes kip met champignons

en ui, afgeblust met een zoete Indische ketjapsaus

Frites & Teriyaki Chicken

2,9,11

12,95

Gegrilde stukjes kip met champignons, paprika
en ui, afgeblust met teriyakisaus

Frites & Spicy Chicken

12,95

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met chilisaus

Frites & Creamy Chicken

KINDERFESTIVAL
Frites met 4 kipnuggets 1,2,4, kroket
2,4,9, frikandel 2 of kaassoufflé 2,4,
mayonaise 5, Capri-Sun en een leuke
verrassing!

6,95

1,2,3,4,5,9

12,95

Gegrilde stukjes kip in een roomsaus met
Champignons en rode ui

Frites & Smokey BBQ Chicken

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met smokey BBQ-saus

ALLERGENEN-INFO ZIE LAATSTE BLAD

12,95

Dinerkaart
FAMILY BURGERS

MENU’S

Om het beste van de burger naar boven te halen en de
smaak te kunnen garanderen, worden onze burgers rosé
gebakken. Deze bereiding is geheel verantwoord.
De burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees, de runderen
zijn opgegroeid bij boer Van der Marel in Delfgauw.
De kipburgers zijn gemaakt van 100% biologisch kipfilet
van scharelkippen.
De burger wordt geserveerd op een ambachtelijk brioche
broodje. Het menu wordt geserveerd met frites en een
verse Westlandse rauwkostsalade.

Geserveerd met frites of rijst met groenten of ons
heerlijke brood met kruidenboter 1,2,3,5,9,11 en
natuurlijk altijd een verse Westlandse rauwkostsalade
met een frisse yoghurt dressing 1,4

Burger (los)

Family classic burger

Menu

6,95 / 14,50

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat en rode ui

Family cheese burger

7,50 / 14,95

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui en cheddar

Family bacon burger

7,50 / 14,95

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui en bacon

Family bacon-cheese burger

7,95 / 15,50

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui, cheddar en bacon

Family egg burger

7,50 / 14,95

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

8,50 / 15,95

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

8,50 / 15,95

1,2,3,4,5,9,11 Met guacamole, mayonaise,

jalapeno peppers, sla, tomaat, rode ui,
cheddar en bacon

Family chicken burger

6,95 / 14,50

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

Family Mexican chickenburger 8,50 / 15,95
1,2,3,4,5,9,11 Met guacamole, mayonaise,

jalapeno peppers, sla, tomaat,
rode ui, cheddar en bacon

7,75 / 15,25

1,2,3,5,9,11 falafel burger, smokey

BBQ-saus, sla, tomaat en rode ui

Family Bieten burger (vega)

7,75 / 15,25

1,2,3,5,9,11 Bieten burger, geitenkaas,

truffelmayonaise, sla, tomaat en rode ui

Family Avocado burger

(scharelkip) 2,5,7,11
3 stokjes saté met heerlijk gekruide satésaus

15,95

Indische kip(oma’s

recept) 1,2,4,6,8,9,11
Gegrilde stukjes kip, champignons en ui,
afgeblust met een zoete Indische ketjapsaus

17,50

Teriyaki chicken

17,50

2,9,11

Gegrilde stukjes kip, champignons, paprika
en ui, afgeblust met teriyakisaus

Spicy chicken

17,50

2,9,11

Gegrilde stukjes kip, champignons, paprika
en ui, afgeblust met chilisaus

Creamy chicken

1,2,4,5,9

17,50

Gegrilde stukjes kip in een romige saus met
champignons en rode ui

Smokey BBQ Chicken

2,9,11

17,50

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met smokey BBQ-saus

Wienerschnitzel

2,4

15,25

Met zigeunersaus 2 of satésaus 2,5,7,11 meerprijs 1,65
Gebakken champignons
meerprijs 2,25
Champignonsaus of pepersaus 1,2,4
meerprijs 2,50
(sauzen worden los geserveerd)
1,2,4,5,6,7,9,10,11

7,75 / 15,25

1,2,3,4,5,9,11 Avocado burger, guacamole,

mayonaise, sla, tomaat, rode ui

15,25

Heerlijk mals scharrelkippenvlees
Met zigeunersaus 2 of satésaus 2,5,7,11 meerprijs 1,65
Gebakken champignons,
meerprijs 2,25
Champignonsaus of pepersaus 1,2,4
meerprijs 2,50
(sauzen worden los geserveerd)

Loempia speciaal

1,2,4,5,6,7,9,10,11

14,95

Met satésaus, spiegelei en een plak ham

Varkenshaasspies

tomaat, rode ui en bacon

Family falafel burger (vega)

19,95

Saté

Kipschnitzel

tomaat, rode ui, cheddar, bacon en een
gebakken ei

Family Mexican burger

2,5,11

Specialiteit v/h huis

Op traditionele wijze gebakken.

tomaat en rode ui,en een
gebakken ei

Family Burgermeester

Home made spareribs

(200 gr) 2,11

16,95

Met zigeunersaus 2 of satésaus 2,5,7,11 meerprijs 1,65
Gebakken champignons
meerprijs 2,25
Champignonsaus of pepersaus 1,2,4
meerprijs 2,50
(sauzen worden los geserveerd)

Gamba’s

1,2,3,4,8,11,12,13

16,95

Gebakken gamba’s (10 stuks) uit het pannetje
in knoflookolie en een Spaans pepertje

Warm vlees

2,5,7,11

17,50

Vers gebakken fricandeau, champignons, ui,
kalfsjus en heerlijke gekruide satésaus

Japanse saté

2,11

15,95

3 stokjes saté op Japanse wijze bereid met
teriyakisaus

Nasi

1,2,5,7,11

15,50

Met 3 stokjes saté, spiegelei, plak achterham,
kroepoek en augurk

Bami

Het vlees waar wij mee werken, komt
van de ambachtelijke slagerij Aad

1,2,5,7,11

Met 3 stokjes saté, spiegelei, plak achterham,
kroepoek en augurk

Groenewegen uit Honselersdijk
ALLERGENEN-INFO ZIE LAATSTE BLAD

15,50

Lunchkaart
ONTBIJT

tot 16.00

Goedemorgen

1,2,3,4

FAMILY BURGERS
7,75

Koffie of thee, plak wit en bruin boerenbrood,
ham, kaas en gebakken ei

Hele goedemorgen

9,75

1,2,3,4

Koffie of thee, plak wit en bruin boerenbrood, ham,
kaas, gebakken ei en een glas verse jus d’orange

TWAALFUURTJES

tot 16.00

Geserveerd met frisse Westlandse rauwkost,
1,2,5,11 en 2 plakken boerenbrood wit of meergranen 1,2,3,

Om het beste van de burger naar boven te halen en de
smaak te kunnen garanderen, worden onze burgers rosé
gebakken. Deze bereiding is geheel verantwoord.
De burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees, de runderen
zijn opgegroeid bij boer Van der Marel in Delfgauw.
De kipburgers zijn gemaakt van 100% biologisch kipfilet
van scharelkippen.
De burger wordt geserveerd op een ambachtelijk brioche
broodje. Het menu wordt geserveerd met frites en een
verse Westlandse rauwkostsalade.

Ambachtelijke gehaktballen12-uurtje 12,95
1,2,3,4,5,6,11 2 gehaktballen, mayonaise en mosterd

Westlands 12-uurtje

9,95

1,2,3,4,9,11

Kaas, achterham en 2 gebakken eitjes

Treffers 12-uurtje

1,2,3,4,5,9,11

10,95

Kaas, achterham en huisgemaakte eiersalade + bacon

Bourgondisch 12-uurtje

10,95

1,2,3,4,9 Kaas, achterham en een Holtkamp croquet

1,2,3,4,9
1,2,3,4,11

11,95

2 Holtkamp kalfsvleescroquetten

Groentecroquetten 12-uurtje
1,2,3,4,11

11.50

2 Holtkamp draadjesvleescroquetten

Kalfsvleescroquetten 12-uurtje

11,95

2 Holtkamp kalfsvleescroquetten

Kipsaté 12-uurtje

1,2,3,4,5,7,11

1,2,3,4,11

tomaat en rode ui

Family cheese burger
Family bacon burger
tomaat, rode ui en bacon

Family bacon-cheese burger

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

Family egg burger

Hollandse Holtkamp Garnalencroquetten
12-uurtje 1,2,3,4,5,11,13
13,95

tomaat, rode ui, cheddar, bacon en een
gebakken ei

1,2,3,4,12

12,95

TOSTI'S

Family Mexican chickenburger 8,50 / 15,95
4,50
4,95
4,95
5,95

Met ham, kaas, rode ui, gedroogde tomaat, chilisaus

Tosti Mexico

1,2,3,4,5

5,95

Met kaas, guacamole, gedroogde tomaat,
rode uienring en bacon

Tosti Asian

1,2,3,4,5

6,95 / 14,50

tomaat, rode ui en bacon

Met honing en pijnboompitjes
1,2,3,4,11

jalapeno peppers, sla, tomaat, rode ui,
cheddar en bacon
1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tot 16.00

Tosti Treffers

8,50 / 15,95

1,2,3,4,5,9,11 Met guacamole, mayonaise,

Family chicken burger

Met ketchup, keuze uit wit of meergranen
boerenbrood 1,2,3

Tosti kaas of ham 1,2,3,4,11
Tosti ham en kaas 1,2,3,4,11
Tosti brie 1,2,3,4,6,11

8,50 / 15,95

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

Family Mexican burger

Gerookte zalm, roomkaas, rode ui, gedroogde
tomaat, honing-mosterddressing en kappertjes

7,50 / 14,95

tomaat en rode ui,en een
gebakken ei

Family Burgermeester

2 Holtkamp Hollandse garnalencroquetten,
truffelmayonaise

7,95 / 15,50

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

13,95
12,95

7,50 / 14,95

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

3 stokjes kipsaté op Japanse wijze bereid met
teriyakisaus

Gerookte zalm 12-uurtje

7,50 / 14,95

tomaat, rode ui en cheddar

tomaat, rode ui, cheddar en bacon

1,2,3,4,5,7,11 met heerlijke gekruide satésaus

Japanse saté 12-uurtje

6,95 / 14,50

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

12,95

3 stokjes kipsaté en heerlijke gekruide satésaus

Varkenskaasspies 12-uurtje

Family classic burger

1,2,3,4,5,9,11 Met guacamole, mayonaise,

jalapeno peppers, sla, tomaat,
rode ui, cheddar en bacon

Family falafel burger (vega)

7,75 / 15,25

1,2,3,5,9,11 falafel burger, smokey

BBQ-saus, sla, tomaat en rode ui

Family Bieten burger (vega)

7,75 / 15,25

1,2,3,5,9,11 Bieten burger, geitenkaas,

truffelmayonaise, sla, tomaat en rode ui

5,95

Met gegrilde kip, kaas, satésaus, rode uienring

Family Avocado burger

7,75 / 15,25

1,2,3,4,5,9,11 Avocado burger, guacamole,

mayonaise, sla, tomaat, rode ui

UITSMIJTERS

tot 16.00

2 plakken boerenbrood 1,2,3, keuze uit wit of meergranen,
3 eieren 1, frisse Westlandse rauwkost 1,2,5,11

Ham of kaas of spek 1,2,3,4,9,11
Ham en kaas 1,2,3,4,9,11
Spek en kaas 1,2,3,4,11
Ham, kaas en spek 1,2,3,4,11
Fricandeau 1,2,3,4,11
Ham, kaas, spek, rode ui, paprika,
gedroogde tomaat 1,2,3,4,11

Menu

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

(kalf of rund)

Draadjesvleescroquetten 12-uurtje

Burger (los)

8,95
9,50
10,50
10,95
10,50
11,95

Al ons brood is door de plaatselijke
bakker Erwin Scholtes op
traditionele & natuurlijke wijze
gebakken.
ALLERGENEN-INFO ZIE LAATSTE BLAD

Lunchkaart
BROOD BELEGD WARM

keuze uit wit of bruin zacht puntje
*of een wit/meergranen Ciabatta 1,2,3

Indische kip

Jonge kaas/Oude kaas

tot 16.00
*meerprijs

(oma’s recept)

1,00
7,75

1,2,4,6,8,9,11 Gegrilde stukjes kip met champignons
1,2,3,4,9,11

7,75

Kleine menuvarianten zonder rauwkostsalade

7,75

Chicken & Chips

Gegrilde stukjes kip met champignons, paprika
en ui, afgeblust met teriyakisaus

Spicy chicken

1,2,3,4,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons, paprika
en ui, afgeblust met chilisaus

Smokey BBQ chicken

7,75

1,2,3,4,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons, paprika
en ui, afgeblust met smokey BBQ-saus

Creamy chicken

Gegrilde stukjes kip in roomsaus met
champignons en rode ui

Warm vlees satésaus

8,25

ui, kalfsjus en heerlijke satésaus

6,75

1,2,3,4,5,11

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, gedroogde
Tomaat, pijnboompit en honing-mosterddressing

Saté, 2 stokjes 1,2,3,4,5,7,11
Gehaktbal (huisgemaakt) 1,2,3,4,5,9,11
Gebakken ei (+ bacon + €0,50)

6,25
4,75
3,25

tot 16.00

keuze uit wit of bruin zacht puntje
*of een wit/meergranen Ciabatta 1,2,3

Carpaccio

*meerprijs

1,00

Diverse slasoorten, pijnboompitjes, gedroogde
tomaat, rode ui, Old Amsterdam kaassnippers
en truffelmayonaise

Tartaar Martino

1,2,3,4,5,11
1,2,3,4,5,6,7,11

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,9

1,2,3,4,6,8,9,11,12

6,75

4,9

7,75

5,75

met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, achterham

Kruidenroomkaas

4,9

4,75

met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

Tartaar speciaal

1,2,3,4,5,11

Met ei, uitjes en mayonaise
Tartaar (+ ui + €0,30 + mayo + €0,60) 1,2,5

Fricandeau

5,50
4,50
4,50

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

Achterham
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

Frites & Creamy chicken

11,95

1,2,3,4,5,9

Gegrilde stukjes kip in roomsaus met champignons
en rode ui

Westlandse producten waarvan de
herkomst bekend is.

3,75

1,6,9

13,95

Salade met stukjes gegrilde kip, bacon, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade Spicy chicken

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, bacon,
honing, pijnboompitjes en gedroogde tomaatjes
Broodje(Huisgemaakte)eiersalade/Bacon 1,5,9 5,75
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei
Franse brie met honing 4 (warm geserveerd) 5,75
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, pijnboompit

Kruidenroomkaas Luxe

11,95

Maaltijdsalade Grilled chicken

7,75

1,2,3,4,5,6,7,9

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met Smokey BBQ-saus

6,75

Met frisse sla, roomkaas,
rode ui, tomaat, komkommer, ei en kappertjes

Geitenkaas

11,95

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met chilisaus

Keuze uit balsamico, yoghurt 4, honing-mosterd 1,5,
naturel 9 dressing en een wit of meergranen ciabatta
desembroodje 1,2,3

Met frisse sla, kaas, tomaat,
komkommer, ei en een smakelijke dressing

Gerookte zalm

11,95

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons, paprika
en ui, afgeblust met teriyakisaus

6,75

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, honing en een
smakelijke dressing

Gezond gegrilde kip

Frites & Teriyaki chicken

MAALTIJDSALADES

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei en een
smakelijke dressing

Gezond brie

en ui, afgeblust met een zoete Indische ketjapsaus

6,75

Met uitjes, augurkjes, ei, Martino saus

Gezond ham-kaas

11,95

Wij werken uitsluitend met verse lokale
11,95

1,2,4,5,6,9,11

(oma’s recept)

Frites & Smokey BBQ Chicken

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

BROOD BELEGD KOUD

Frites & Indische kip

Frites & Spicy chicken

1,2,3,4,5,7,11 Gebakken fricandeau, champignons,

Warme beenham

11,95

2,5,9,11

Crunchy chicken strips & frites,
incl. BBQ-saus, chilisaus en mayonaise
1,2,4,6,8,9,11 Gegrilde stukjes kip met champignons

7,75

1,2,3,4,5,9

3,25

FRITESSPECIALS

en ui, afgeblust met zoete Indische ketjapsaus

Teriyaki chicken

3,25/4,50

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei
Gekookt ei (2 eitjes) 1
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

(warm)

13,95

1,2,8,9,11 Salade met stukjes gegrilde kip, bacon,

champignons, paprika en ui, afgeblust met chilisaus, diverse slasoorten, tomaat, rode ui, ei,
komkommer, gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade geitenkaas

13,95

1,4,6

Salade met zachte geitenkaas, bacon, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade Old Amsterdam

1,4,6

13,95

Salade met oude kaas, bacon, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade gerookte zalm

1,6,12

14,95

Salade met gerookte zalm en kappertjes, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade falafel (vega)

1,9

Salade met falafel, guacamole, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

13,95

Frites & snacks & burgers
VERSE FRITES

Frites & Indische kip

(oma’s recept)

12,95

Gesneden van de Hollandse agria aardappel

1,2,4,6,8,9,11 Gegrilde stukjes kip met champignons

Frites normal/groot

Frites & Teriyaki Chicken

2,95/4,50

en ui, afgeblust met een zoete Indische ketjapsaus

12,95

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons, paprika
en ui, afgeblust met teriyakisaus

SAUZEN
Mayonaise 1,2,5 / Curry 5,11 / Ketchup 5
Joppiesaus 1,2,5,9,11 / Speciaal 2,5,7,11
BBQ-saus 5,9 / Knoflooksaus 1,2,5,11
Chilisaus 2,11 /
Satésaus 2,4,5,7,11 / Oorlog 2,4,5,7,11
Kruidenboter 2,4,5,9,11/ Sambal 8
Biologische appelmoes/ Loempiasaus 5
Zigeunersaus 2

0,75
1,05
1,05
1,05
1,05
1,10
1,10
1,65

SNACKS

Frites & Spicy Chicken

12,95

2,9,11

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met chilisaus

Frites & Smokey BBQ Chicken

2,9,11

12,95

Gegrilde stukjes kip met champignons,
paprika en ui, afgeblust met Smokey BBQ-saus

Frites & Creamy Chicken

1,2,3,4,5,9

12,95

Gegrilde stukjes kip in roomsaus met
champignons en rode ui

FAMILY BURGERS

* Met broodje 1,2,3,4
* Wit of meergranen ciabatta

*meerprijs
2

*meerprijs

Holtkamp draadjesvleescroguette 2,4,9
Holtkamp kalfsvleescroquet 2,3,4,5,9
Ambachtelijke goulashcroquet 2,3,4,9,11
Ambachtelijke satécroquet 2,3,4,7,9,11
Frikandel 2 van Lieshout
Grove frikandel uit eigen keuken 2,4,11
Viandel 1,2,4,11
Kaassoufflé/Ham-kaassouffle Swinkels 2,4
Bamihap / Nasihap 2,4,11
Bal gehakt (huisgemaakt) 1,2,4,5,9,11
Satérol 1,2,4,7,11
Shoarmarol 1,2,4,5,9,11
Smulrol 1,2,4,7,11
Kipkorn 1,2,4,11
Mexicano 2,11
Pikanto 1,2,4,9,11
Sitostick 2,4,5,9,11
Berehap 2,11
Loempia 1,2,9,11(met saus 5 meerprijs 0,85)
Loempia speciaal 1,2,4,5,7,9,11

0,85
1,95
2,75
3,00
3,00
3,00
2.50
3,25
3,25
3,00
3,00
3,85
3,75
3,75
3,75
3,00
3,25
3,00
3,50
4,00
5,25
7,50

Met ham, satésaus en gebakken ei

Wienerschnitzel 2,4
Kipsaté 3 stokjes 2,5,7,11
Kipsaté 4 stokjes 2,5,7,11
Kipschnitzel 1,2,4,5,6,7,9,10,11
Varkenshaasspies + satesaus

2,4,5,7,11
Met zigeunersaus 2 of satésaus 2,5,7,11 meerprijs 1,65
Gebakken champignons
meerprijs 2,25
Champignonsaus of pepersaus 1,2,4
meerprijs 2,50

Crunchy Chicken strips

1,2,5,9,11

7,50
8,25
11,00
7,50
8.75

2,5,11

Burger (los)

Family classic burger

Menu

6,95 / 14,50

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat en rode ui

Family cheese burger

7,50 / 14,95

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui en cheddar

Family bacon burger

7,50 / 14,95

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui en bacon

Family bacon-cheese burger

7,95 / 15,50

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui, cheddar en bacon

Family egg burger

7,50 / 14,95

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat en rode ui,en een
gebakken ei

Family Burgermeester

8,50 / 15,95

1,2,3,4,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui, cheddar, bacon en een
gebakken ei

Family Mexican burger

8,50 / 15,95

1,2,3,4,5,9,11 Met guacamole, mayonaise,

jalapeno peppers, sla, tomaat, rode ui,
cheddar en bacon

8,95

5 stuks met mayonaise, Bbq-saus en chilisaus

Portie home made spareribs

De burgers zijn gemaakt van 100% rundvlees en de
kipburgers van biologisch kipfilet van scharelkippen.
De burger wordt geserveerd op een ambachtelijk brioche
broodje. Het menu wordt geserveerd met frites en een
verse Westlandse rauwkostsalade. Om de beste smaak te
garanderen, worden onze burgers rosé gebakken.

Family chicken burger

6,95 / 14,50

1,2,3,5,9,11 Met smokey BBQ-saus, sla,

tomaat, rode ui en bacon

12,95

Specialiteit v/h huis

Family Mexican chickenburger 8,50 / 15,95
1,2,3,4,5,9,11 Met guacamole, mayonaise,

jalapeno peppers, sla, tomaat,
rode ui, cheddar en bacon

FRITESSPECIALS

Family falafel burger (vega)

7,75 / 15,25

1,2,3,5,9,11 falafel burger, smokey

Kleine menuvarianten zonder rauwkostsalade

BBQ-saus, sla, tomaat en rode ui

Chicken & Chips

2,5,9,11

Crunchy chicken & frites,
incl. BBQ saus, chilisaus en mayonaise

12,95

Family Bieten burger (vega)

7,75 / 15,25

1,2,3,5,9,11 Bieten burger, geitenkaas,

truffelmayonaise, sla, tomaat en rode ui

Family Avocado burger

7,75 / 15,25

Onze leveranciers
1,2,3,4,5,9,11 Avocado burger, guacamole,

mayonaise, sla, tomaat, rode ui

BAKKERIJ ERWIN SCHOLTES

te Honselersdijk.
Al 3 generaties een begrip in Honselersdijk. Pure passie & pure ambacht, alles uit
eigen bakkerij, iedere nacht en dag weer. En dat proef je!

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN

te Honselersdijk.
De ambachtelijke traditie van vakmanschap en meesterschap, te allen tijde met
respect voor dier en milieu. De runderen zijn opgegroeid bij boer Van der Marel in
Delfgauw.

DE WESTLANDSE WIJNHANDEL

te Naaldwijk.
Laat je meeslepen door het enthousiasme van Ton van Rijn en laat je wegwijs maken in
de uitgebreide wereld van wijn.

MART ZWINKELS PLANT TOTAAL

te Honselersdijk.
Leverancier van onze plantenwand. Een echt familiebedrijf, een totaalleverancier in
de groenvoorziening voor iedere leef- en werkomgeving.

DE WESTLANDSE AARDBEI

te ‘s-Gravenzande.
Ambachtelijke & milieuvriendelijk geteelde aardbeien onder glas door Jaco en Sandra
Huysman.

VAN GELDER GROENTEN & FRUIT

te Ridderkerk.
Een oer-Hollandse leverancier van dagverse aardappelen, groenten en fruit, direct
van de bron. Iedere dag weer.

DE SCHULPERIJ

te Breukelen.
Leverancier van onze ambachtelijke biologische sappen.

BEUKENHORST KOFFIE

te Lichtenvoorde.
Wie Beukenhorst zegt, zegt koffie.
De beste bonen en een sublieme melange laten u genieten van pure koffie. Pure koffie
met klasse voor elk moment van de dag. U proeft de smaak en liefde voor het vak.
Sinds 1784.

HOLTKAMP HORECA

te Amsterdam.
Traditionele en verfijnde smaken, gemaakt met alleen de allermooiste ingrediënten
van de beste kwaliteit. Sinds 1969.

Allergenen

Vegetarische kaart
VOORGERECHTEN
Boerenbrood

VEGETARISCHE MENU’S
5,95

1,2,3

Met smeersels (kruidenboter 2,4,5,9,11, aïoli 1,
tapenade 4,6)

Gerookte zalm

7,95

1,2,3,4,5,12

Met diverse slasoorten,, roomkaas, honing-mosterd
dressing, rode ui, gedroogde tomaat, kappertjes
en een plak boerenbrood

Westlandse tomatensoep

5,95

2,4,5,9,11 Met een ciabatta desembroodje 1,2 3

(wit of meergranen) en kruidenboter

Al ons brood is door de plaatselijke
bakker Erwin Scholtes op
traditionele & natuurlijke wijze
gebakken.

Door een verantwoorde variatie in ons aanbod op te
nemen, besluiten wij het roer om te gooien, voor onze
aarde en voor onze kinderen. NoChicken is een vegan
high protein soy-based product. Vol eiwitten, proteïne,
vezels en alleen maar het goede van de natuur, dus geen
toevoegingen en E-nummers. Omdat wat goed is voor onze
aarde, ook lekker en gezond kan zijn!
Geserveerd met frites of rijst met groenten of ons
heerlijke oerbrood met kruidenboter 1,2,3,5,9,11 en
natuurlijk altijd een verse Westlandse rauwkostsalade
met een frisse yoghurt dressing 1,4

Teriyaki NoChicken chunks

18,50

2,9,11 Met champignons, paprika en ui, afgeblust

met teriyakisaus

Spicy NoChicken chunks
2,9,11 Met champignons, paprika

18,50
en ui,

afgeblust met chilisaus

Indische NoChicken chunks

FRITESSPECIALS

18,50

1,2,4,6,8,9,11 met champignons en ui,

Kleine menuvarianten zonder rauwkostsalade

Afgeblust met een zoete Indische ketjapsaus

Doormiddel van een verantwoorde variatie in ons aanbod
aan te bieden besluiten wij het roer om te gooien, voor
onze aarde en voor onze kinderen. NoChicken is een
vegan high protein soy-based product. Vol eiwitten,
proteïne, vezels en alleen maar het goede van de natuur,
dus geen toevoegingen en E-nummers. Omdat wat goed is
voor onze aarde, ook lekker en gezond kan zijn!

1,2,4,6,8,9,11 met champignons en ui,

Smokey BBQ NoChicken chunks

18,50

Afgeblust met een smokey BBQ-saus

Family falafel burger (vega)

13,95

1,2,3,4,5,9,11 Falafel burger,

smokey BBQ-saus, sla, tomaat en rode ui

Family Bieten burger (vega)

13,95

1,2,3,5,9,11 Bieten burger, geitenkaas,

Frites & Indische NoChicken chunks

13,95

(oma’s recept) 1,2,4,6,8,9,11 met champignons en
ui, afgeblust met een zoete Indische ketjapsaus

Frites & Teriyaki NoChicken chunks

Family Avocado burger (vega)

13,95

1,2,3,4,5,9,11 Avocado burger, guacamole,

13,95

2,9,11 met champignons, paprika

mayonaise, sla, tomaat, rode ui

Vega loempia speciaal

12,95

1,2,4,5,6,7,9,10,11 Met satésaus en een spiegelei

en ui, afgeblust met teriyakisaus

Frites & Spicy NoChicken chunks

truffelmayonaise, sla, tomaat en rode ui

13,95

2,9,11met champignons, paprika en ui,

afgeblust met chilisaus

Frites & Smokey BBQ NoChicken chunks13,95
1,2,3,4,5,9 in een smokey BBQ-saus met

FAMILY BURGERS

Burger(los) Menu

Family falafel burger

champignons, paprika en rode ui

7,95 / 15,25

1,2,3,5,9,11 Falafel burger, smokey

BBQ-saus, sla, tomaat en rode ui

VERSE FRITES

Family Bieten burger

Gesneden van de Hollandse agria aardappel

truffelmayonaise, sla, tomaat en rode ui

Frites normaal
Frites groot

2,95
4,50

7,95 / 15,25

1,2,3,5,9,11 Bieten burger, geitenkaas,

Family Avocado burger

7,95 / 15,25

1,2,3,4,5,9,11 Avocado burger, guacamole,

mayonaise, sla, tomaat, rode ui

SAUZEN
Mayonaise 1,2,5 / Curry 5,11 / Ketchup 5
Joppiesaus 1,2,5,9,11 / Speciaal 2,5,7,11
BBQ-saus 5,9 / Knoflooksaus 1,2,5,11
Chilisaus 2,11 /
Satésaus 2,4,5,7,11 / Oorlog 2,4,5,7,11
Kruidenboter 2,4,5,9,11/ Sambal 8
Biologische appelmoes/ Loempiasaus 5
Zigeunersaus 2

0,75
1,05
1,05
1,05
1,05
1,10
1,10
1,65

VEGETARISCHE SNACKS
Kaassoufflé Swinkels 2,4
Bamiblok 1,2,7,11
Bonita (oriëntaals gekruide groentensnack) 2,4,9,11
Holtkamp groentecroquet 1,2,3,4,11
Vegetarische loempia 2,4,9
Family Falafel burger (los) 1,2,3,5,9,11
Family Bieten burger (los) 1,2,3,5,9,11
Family Avocado burger (los) 1,2,3,5,9,11

3,00
3,00
3,25
3,00
5,25
4,50
4,50
4,50

Vegetarische kaart
MAALTIJDSALADES

TOSTI'S

Keuze uit balsamico, yoghurt 4, honing-mosterd 1,5,
naturel 9 dressing met een wit of meergranen ciabatta
desembroodje
1,2,3

Met ketchup, keuze uit wit of meergranen
boerenbrood 1,2,3

Maaltijdsalade geitenkaas

13,95

1,4,6

Salade met zachte geitenkaas, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade Old Amsterdam

1,4,6

1,6,12

1,9

Met honing en pijnboompitjes

Vega Tosti Treffers
Vega Tosti Mexico

13,95

5,95

1,2,3,4,11

14,95

13,95

tot 16.00

Ons brood is door de plaatselijke bakker op traditionele
en natuurlijke wijze gebakken, u heeft de keuze uit een
wit of meergranen ciabatta desembroodje 1

Gezond kaas

7,75

1,2,3,4,5,6,7,11

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei en een
smakelijke dressing

Gezond brie

Salade met falafel, guacamole, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

5,95

1,2,3,4,5

Met kaas, guacamole, gedroogde tomaat, rode ui

BROOD BELEGD KOUD

Salade met gerookte zalm en kappertjes, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade falafel

4.50
4,95

1,2,3,4,11
1,2,3,4,6,11

Met kaas, rode ui, gedroogde tomaat, chilisaus

Salade met oude kaas, diverse
slasoorten, tomaat, rode ui, ei, komkommer,
gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Maaltijdsalade gerookte zalm

Tosti kaas
Tosti brie

tot 16.00

7,75

1,2,3,4,5,6,7

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei en een
smakelijke dressing

Maaltijdsalade Spicy NoChicken

(warm) 14,95
1,2,8,9,11 Salade met gegrilde stukjes NoChicken
champignons, paprika en ui, afgeblust met chilisaus,
diverse slasoorten, tomaat, rode ui, ei,
komkommer, gedroogde tomaatjes en pijnboompitjes

Al ons brood is door de plaatselijke
bakker Erwin Scholtes op
traditionele & natuurlijke wijze
gebakken.

Gerookte zalm

8,75

1,2,3,4,6,8,9,11,12

Met frisse sla, roomkaas, rode ui, tomaat,
komkommer, ei en kappertjes

Geitenkaas

7,75

1,2,3,4,5,6,7,9

Met frisse sla, honing, pijnboompitjes
en gedroogde tomaatjes, tomaat, komkommer, ei
Broodje(Huisgemaakte)eiersalade 1,5,9
6,75
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei
Franse brie met honing 4 (warm geserveerd) 6,75
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, pijnboompit

Kruidenroomkaas

5,75

4

met frisse sla, tomaat, komkommer, ei, 4,9

Jonge kaas

4,25

4

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

TWAALFUURTJES

Oude kaas

tot 16.00

Geserveerd met frisse Westlandse rauwkost,
1,2,5,11 en 2 plakken boerenbrood 1,2,3,
keuze uit wit of meergranen

Vegetarisch 12-uurtje

9,95

1,2,3,4,9,11

2 plakken kaas, en 2 gebakken eitjes

Vegetarisch homemade 12-uurtje

10,95

1,2,3,4,5,9,11 2 plakken kaas en huisgemaakte

eiersalade

Vegetarisch Bourgondisch 12-uurtje

10,95

2 plakken kaas, en 1 vegetarische
Holtkamp croquet
1,2,3,4,9

Hollandse Garnalencroquetten
12-uurtje 1,2,3,4,5,11,13
1,2,3,4,12

1,2,3,4,9

13,95

tot 16.00

Ons brood is door de plaatselijke bakker op traditionele
natuurlijke wijze gebakken, u heeft de keuze uit een wit
of meergranen ciabatta desem broodje 1

(oma’s recept)

12,95

Spicy NoChicken chunks
11.95

1,2,3,4,9,11

1,2,3,4,9,11

1,2,3,4,9,11
1,2,3,4,9,11

8,95
10,95

9,75

met champignons, paprika en
ui, afgeblust met chilisaus

Smokey BBQ NoChicken chunks

1,2,3,4,5,9

met champignons, rode ui en
paprika, afgeblust met een smokey BBQ-saus

tot 16.00

9,75

met champignons, paprika en
ui, afgeblust met teriyakisaus

2 plakken boerenbrood 1,2,3, keuze uit wit of meergranen,
3 eieren 1, frisse Westlandse rauwkost 1,2,5,11

kaas
Brie

9,75

zoete Indische ketjapsaus

Teriyaki NoChicken chunks

2 stuks Holtkamp draadjesvleescroquetten

UITSMIJTERS

4,25

1,2,4,6,8,9,11 met champignons en ui, afgeblust met een

Gerookte zalm, roomkaas, rode ui, honingmosterdsaus en kappertjes

Groentecroquetten 12-uurtje

BROOD BELEGD WARM

Indische NoChicken chunks

2 stuks Holtkamp Hollandse garnalencroquetten,
truffelmayonaise

Gerookte zalm 12-uurtje

5,50

4

Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei
Gekookt ei (2 eitjes) 1
Met frisse sla, tomaat, komkommer, ei

ALLERGENEN-INFO ZIE LAATSTE BLAD

9,75

