
ENJOY
FOOD

DRINKS



OPEN SANDWICH
Keuze uit wit of bruin boerenbrood

Broodje tonijnsalade  8,50
Boerenbrood met huisgemaakte tonijnsalade, 
gegarneerd met rode ui, kappertjes, olijfjes, 
verse sla, tomaat en komkommer

Broodje carpaccio  10,50
Boerenbrood met flinterdun gesneden rundvlees, 
sla, komkommer, dressing, pijnboompitjes, pesto
en Parmezaanse kaas

Broodje zalm  9,00
Boerenbrood met gerookte zalm, 
gemengde sla, roomkaas, rode ui, 
kappertjes en honingmosterd dressing

2 Van Dobben croquetten met brood  8,00
Keuze uit rundvlees, kalfsvlees of 
vegetarisch draadjesvlees 

Broodje warm vlees speciaal  8,50
Boerenbrood belegd met sla, warm vlees, 
champignons, lente ui en pindasaus

Broodje hete kip verbeterd recept  8,50
Boerenbrood met gemarineerde kipdij, 
gebakken in sambal en chilisaus. 
Tip: Heerlijk met wat zoetzuur +0,50

Broodje gegrilde groenten nieuw 9,00
Boerenboord met muhammara spread, gegrilde 
groenten, feta, pompoenpitten en chiliolie

WARME LUNCH
Tosti Hollands  5,95
Met Beemsterkaas, achterham en saus

Tosti Frans 7,95
Met brie, bacon, honing en pijnboompitten

Bruschetta zalm  9,50
2 bruschetta’s, gerookte zalm, roomkaas
en een frisse salade

Bruschetta champignons  9,00
2 bruschetta’s gebakken champignons, 
kruidenboter en een frisse salade

Bruschetta Burrata nieuw 10,50
Romige mozzarella, tomaat, geroosterde groenten, 
balsamico dressing en 2 bruschetta’s

Uitsmijter  9,50
Geserveerd met 3 eieren en keuze uit meerdere 
toppings: kaas, ham, fricandeau, spek

12 UURTJE
Twaalfuurtje 9,00
1 sneetje gezond, 1 sneetje met een kroket 
en een glas jus d’orange

FRITES SPECIALS 
Hot chicken 10,50
Warme stukjes malse kip in zoet pittige saus,
en schepje sambal, lente ui en mayonaise

Limburgs stoof 11,00
Langzaam gegaard Limburgs 
runderstoofvlees, een gebakken uitje, 
zilveruitje, lente ui en mayonaise

Lunch

  Vegetarisch

Club sandwich kip 11,00
Belegd met gerookte kip, bacon, tomaat, 
komkommer, ei, verse sla, dressing en een 
kleine portie frites met mayonaise

Club sandwich zalm 13,00
Belegd met gerookte zalm, roomkaas, ei, 
komkommer, kappertjes, ui, verse sla en een 
kleine portie frites met mayonaise

Club carpaccio 12,00
Belegd met carpaccio, pesto, ei, komkommer, 
oude kaas, rode ui, truffelmayo, verse 
gemengde sla en een kleine portie frites
met mayonaise

Club sandwich

Tot 16.00 uur



KINDERMENU'S

Kindermenu  7,00
Kinderfestival met kinderfrites en keuze uit: 
bitterballen, frikandel, kaassoufflé of kipnuggets. 
Inclusief appelmoes, een Capri-Sun of 
kleine milkshake. Je krijgtook nog een 
supergave verrassing!

Funny Pizza 9,00 
Vanaf 16.00 uur. Mini pizza margherita met een 
topping naar keuze, Capri-Sun of kleine milkshake
en een leuke verrassing!

Altijd met 
een leuke verrassing!



HEALTHY SALADES
Salades zijn altijd een goed idee. Lichte salades
zijn ideaal als lunch of ga voor maaltijdsalade 
als avondmaaltijd.

Chicken salad   14,00
Salade met roasted chicken, champignons, tomaat, 
komkommer, amandelschaafsel, pijnboompitjes, 
zongedroogde tomaat, croutons
en een kerrie-yoghurtdressing.

Geitenkaassalade     13,50
Salade met warme zachte geitenkaas, 
walnoten,komkommer, tomaat, pijnboompitjes, 
frisse stukjes appel, croutons en
een honingmosterd dressing

Beef caesar salad   14,00
Salade met geroosterde biefstuk, paprika, 
champignons, ui, taugé, tomaat, komkommer, 
geraspte kaas, croutons en een caesardressing

LEKKER VOOR ERBIJ
Broodje met aioli   3,50 
Portie frites met mayo   3,50

VOORGERECHTEN 
Tomatensoep  6,00
Romige tomatensoep met gehaktballen

Carpaccio 30cm  11,00
Flinterdun gesneden rundvlees, dressing, pesto,
komkommer, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Truffel carpaccio 30cm  11,00
Flinterdun gesneden rundvlees, truffelmayonaise,
komkommer, pijnboompitjes, pesto,
zongedroogde tomaat en Parmezaanse kaas

Bruschetta zalm  9,50
2 bruschetta’s, gerookte zalm, roomkaas
en een frisse salade

Bruschetta champignons   9,00
2 bruschetta’s gebakken champignons, 
kruidenboter en een frisse salade

Bruschetta Burrata nieuw 10,50
Romige mozzarella, tomaat, geroosterde groenten, 
balsamico dressing en 2 bruschetta’s

Breekbrood met smeerseltjes   6,00
Vers gebakken breekbroodje met huisgemaakte
kruidenboter, aïoli en Muhammara

WARME GERECHTEN vanaf 12.00 uur
Geserveerd met frisse salade en frites of
gebakken aardappeltjes (+2,00) 

Kipsaté  15,00
200 gram kip

Schnitzel  17,00
Met champignonroomsaus

Schnitzel Old Amsterdam  19,00
Gegratineerd met bacon, tomaat
en Old Amsterdam kaas

Biefstuk  19,50
Met gebakken champignons en ui

Fish en chips  18,50
Heerlijk stuk jonge kabeljauw,
vers gebakken inclusief vissaus

Loempia schotel  12,50
Inclusief gebakken ei, ham, loempiasaus en
pindasaus. Ook vegetarisch verkrijgbaar  

GRILL SPECIALS
Vanaf 16.00 uur. Deze gerechten worden bereid op 
een lavagrill en geserveerd met frisse salade, frites 
of gebakken aardappeltjes (+2,00) en een saus naar 
keuze: knoflooksaus, champignonsaus, pepersaus, 
pindasaus, remouladesaus of kruidenboter

Biologische ribeye uit Uruguay  24,00
275 gram heerlijke malse ribeye uit Uruguay
van het Hereford rund

Ossenhaas spies  23,00
250 gram ossenhaaspuntjes

Kipdijspies  19,50
250 gram malse kipdij op Indische wijze
met zoetzuur, cassave en pindasaus

Spareribs
Heerlijk gemarineerd in eigen keuken

Normaal ca. 550 gram  19,50
Groot ca. 750 gram  24,50



BURGERS

Classic burger 15,50 
Met frisse sla, tomaat, ui, Cheddar Cheese, 
ketchup en knoflooksaus

Smokey bacon 17,50 
Met frisse sla, tomaat, gebakken ui, augurk, 
Cheddar cheese, Zaanse mayo, BBQ saus en extra 
bacon

Triple cheese 17,50 
Met frisse sla, tomaat, ui, gegratineerd met Old 
Amsterdam, Gorgonzola, Cheddar cheese, ketchup 
en mosterd

Spicy chicken 17,50 
200 gram kipfilet in een krokant jasje met sla, 
tomaat, ui, Cheddar cheese, Jalapeño pepers, 
Zaanse mayo en hot saus

Crunchy chicken 17,50 
200 gram kipfilet in een krokant jasje met sla, 
tomaat, augurk, ui, Cheddar cheese, mango
chutney en BBQ saus

Beyond burger  18,00 
Ervaar de smaak van vlees op een plantaardige 
wijze. Deze burger vervangt onze kip 
of beef burger

Schots Abberdeen-Angus beef
Schotse Aberdeen-Angus runderen behoren tot de 
beste rundvleesrassen van de wereld. Het Angusras 
produceert een gezonde en hoge vleeskwaliteit. 
Angus vlees is fijndradig, mooi gemarmerd met 
krachtige rode kleur. Na het bereiden op de lava 
grill is het zacht en sappig met een diepe unieke 
smaak. Naast het ras, draagt ook de biologische 
voeding bij aan de smaak van het vlees.

Family Brioche bun 
De burgers worden geserveerd op een ambachtelijk 
brioche broodje. Door de malsheid, geur, smaak 
en unieke boekweit topping is dit hét perfecte 
broodje voor onze hamburgers.

Het verhaal van onze burgers

  Vegetarisch



Groeten uit Lisse!



PIZZA
Geserveerd op een 30cm italian style bodem

Margherita  11,99
Double pepperoni  13,79
Döner  15,99
East side shoarma  14,99
Hawaï  14,99
Hete kip  14,99
4 cheese  14,99
Californian veggie  13,79
Tuna treat  14,99
Mexican hot en spicy  14,99

Chef's Special
Buffalo chicken 15,99
Natural chicken, rode ui, mozzarella, rode Cheddar   

  cheese, Goudse kaas, peterselie, Buffalo hot sauce 
en gesmolten Cheddar op de rand

  Enjoy food 
    & drinks!



DESSERTS
Dessert trio  7,50
Warme lavacake, aardbeien en een 
bolletje ijs met een toef slagroom

Dame blanche  7,50
Romige vanille ijs, chocoladesaus
en slagroom

Coupe verse aardbei  7,50
Romige vanille ijs, verse aarbeien 
en slagroom

Irish coffee  7,20
Koffie met ierse whiskey 
en slagroom

Koffie met likeurtje  6,70
Keuze uit Baileys, Tia Maria, Licor 43 
of Grand Marnier

Caramel surprise  6,50
Grote coupe met softijs, karamelsaus 
en slagroom

Cookie monster  4,00
Softijs met chocolade topping, choc 
en chip cookie en Oreo kruimels

Sticky stroopwafel  4,00
Softijs met karameltopping, karamelblokjes 
en stroopwafelstukjes

Kinderbeker 3,90
Vrolijke beker met softijs, marshmallows, 
smarties en een verrassing.
De beker mag mee naar huis!



WARME DRANKEN
Koffie  2,90
Cappuccino  3,20
Koffie verkeerd  3,20
Latte macchiato  3,20
Espresso  2,90
Dubbele espresso  3,60
Thee in diverse smaken  2,90
Verse muntthee  3,50
Verse gemberthee  3,50
Warme chocolademelk  3,50
Warme chocolademelk slagroom  4,30

STERK BAKKIE
Irish coffee  7,20
Italian coffee  7,20
Spanish coffee  7,20
French coffee  7,20
Koffie met likeur  6,70

LIKEUREN

FRISDRANKEN
Coca-Cola  3,20
Coca-Cola zero  3,20
Cassis  3,20
Fanta  3,20
Sprite  3,20
Chaudfontaine plat  3,00
Chaudfontaine bruisend  3,00
Ice Tea sparkling  3,20
Ice Tea green  3,20
Bitter lemon  3,20
Ginger ale  3,20
Redbull  3,80
Jus ‘d orange  3,95
Appelsap  3,20
Glas melk  3,20
Chocomel  3,20
Fristi  3,20

LEKKER VOOR ERBIJ
Appeltaart              3,45
Combideal 4,95
Appeltaart naar keuze met koffie of thee

DRANKEN

Jonge jenever
Disaronno
Licor 43
Grand Marnier
Salmari

Bacardi
Vodka
Baileys
Tia Maria
Tanqueray Gin



TAP BIEREN
Heineken pils
25cl  3,20
33cl  3,80
50cl  5,50

Texels skuumkoppe  4,85
Texels wit 4,85
Affligem blond  4,85

FLES BIEREN
Family blond 7.5% ons eigen biertje  5,50
Affligem dubbel 6.7%  5,00
Affligem tripel 9% 5,00
Desperados 5.9% 5,00
Thai Thai Tripple 8% 5,50
Mannenliefde IPA 6% 5,50

BIEREN 0.0%
Heineken 0.0  3,75
Amstel radler 0.0  3,75
Affligem blond 0.0  4,00

CIDER
Apple Bandit 4.5% 4,25

 

Witte wijn Glas    Fles     
Chardonnay  4,50  20,00
Winzerkrone zoet  4,40  20,00
Sauvignon Blanc  4,50  20,00

Rode wijn
Cabernet Sauvignon  4,50  20,00
Tempranillo Shiraz  4,50  20,00

Rosé
Rosé  4,50  20,00

Wijnen



BITTERGARNITUUR
Gefrituurde KaasTengels 
8 stuks  8,00
12 stuks  11,00

Van Dobben bitterballen
8 stuks  7,70
12 stuks  11,00

Gefrituurde garnalen
8 stuks  9,00
12 stuks  13,00

Gemengd bittergarnituur
8 stuks  6,50
12 stuks  9,50

Breekbrood 6,00
Met smeersels 

NACHOS
Nachos cheese  7,70
Melted cheddar cheese



LISSE.FAMILY.NL

Brasserie Cafetaria Family
Family_eethuis

Volg ons

Bij ons in de Family
is het altijd raak

Loei lekkere burgers volgens het Family recept De leukste van d
e Family Rijkelijk belegde broodjes


