
KIPLEKKERE
KROKANTE SNACKS
Kikastick 3,00
Kip met ui in een krokant jasje

Kipkorn 2,10
Een smakelijke kipsnack met een stevige bite

ZONDER VLEES SNACKS 
Groentekroket 2,10
Een heerlijke ragout getrokken 
uit verse groenteboullion met 
groente en kruiden

Nasibal 1,90
Heerlijk gekruide rijst met een 
pittige nasmaak

Bamischijf 1,90
Een vegetarische pittige snack

Kaassoufflé 1,70
Met kaas uit Gouda

FRITES UIT 
STEENBERGEN
Frites 2,75
Frites Jumbo 3,50
Frites Kapsalon 6,75
Boerenfrites 6,75
Frites Hete Kip 8,50
Frites Warm Vlees 8,50

OM TE DIPPEN SAUZEN 
Fritessaus   0,80
Curry   0,80
Ketchup   0,80
Satésaus   0,90
Knoflooksaus   0,90
American Grillsaus   0,90
Honing-mosterdsaus   0,90
Joppiesaus   0,90
Chilisaus   0,90

SNACKS MET
HOLLANDSE TRADITIE 
Family Kroket 1,70
Een ouderwetse draadjesvleeskroket

Kalfsvleeskroket 2,10
Een heerlijke blanke ragout vol 
van een bouillonsmaak

Satékroket 2,10
Voor de liefhebber, echt de lekkerste 
die we kunnen vinden

Excellent Kroket 2,10
Onze topper volgens recept van de 
krokettenmeester himself Piet Laan

Frikandel 1,70
100 gram, bij blindproeverijen talloze 
malen als beste getest

Berehap Met Saus 3,35
Gefrituurde gehaktsnack met ui en 
daarbij onze heerlijke satésaus geserveerd

Mexicano 2,30
Je proeft Mexico, onze enige echte

EN DAN NOG EFFE 
GEZELLIG IETS NA 
Irish Coffee  5,00

Koffie Compleet  5,00
Geserveerd met bonbons, 
koekjes en slagroom

Kletskoppen Koffie   5,00
koffie, zacht softijs met karamelsaus,
slagroom en niet 1 maar 2 kletskoppen

ALS JE HET 
WARM HEBT, 
EEN KOUDE TOET
Coupe Noten 5,50
Softijs met noten, slagroom en 
chocoladekrullen

Dame Blanche 5,50
Softijs met  chocoladesaus, slagroom 

Sorbet 6,50
Softijs met vruchten, vruchtensaus 
en slagroom

Coupe Zomerkoningen 5,50
Softijs met  tof veel aardbeien, 
vruchtensaus en slagroom

COOLE DRINKS
Melk   2,00
Fristi, Chocomel   2,20
Lipton Ice Tea   2,20
Appelsap   2,20
Coca-Cola   2,20
Coca-Cola light   2,20
Cassis   2,20
Fanta   2,20
7-up   2,20
Spa rood, blauw   2,20
Bitter Lemon, Tonic   2,20

Jus d’orange   3,75
Van onze verse sinaasappelen!

DAMPENDE DRANKEN 
Koffie 2,00
Een échte Lavazza

Espresso 2,20
Koffie op zijn Italiaans

Koffie Verkeerd 2,50
Koffie aangevuld met echte melk uit 
Friesland

Cappuccino 2,50
O zo lekkere espresso, met opgeklopte 
melk en een snufje cacao

Thee 2,00
We hebben een doos vol keuzes, 
met te gekke smaken

Warme Chocomel 2,20
Boerenmelk met cacao, heerlijk 
warm gestoomd

Warme Chocomel Met Slagroom 2,75
Boerenmelk met cacao, met 
een grote dot vette room

DRINKS UIT DE WIJNERIJ
Onze witte wijnen: een feestje in het glas. 
Keuze te over:

Rosanti, Prosecco DOC Treviso 
Frizzante Screwcap 
Mooie prikkelwijn met een fruitig en 
bloemig aroma. Elegant, zacht en fris van 
smaak met wat tonen van gekristalliseerd fruit. 
Alcoholpercentage: 10,5% 
Prijs per glas:  3,75
Prijs per fles:  13,75

Mountain Ridge Chenin Blanc 
Vrij droog en met een klein zoetje, dankzij de 
aroma’s van het tropische fruit. Perfect als 
aperitief of in combinatie bij lichte gerechten. 
Alcoholpercentage: 12.0%
Prijs per glas:  3,75
Prijs per fles:  13,75

Saint Martin Reserve Chardonnay 
Een zachte ronde smaak met tonen van perzik 
en hazelnoten. Alcoholpercentage: 13.0%
Prijs per glas:  3,75
Prijs per fles: 13,75

Bij een lekker hapje: rosé.

Mountain Ridge Pinotage 
Verfijnde aroma’s van rode bessen en een 
frisse afdronk. Perfect als aperitief of in 
combinatie bij lichte gerechten. 
Alcoholpercentage: 13,0% 
Prijs per glas:  3,75 
Prijs per fles:  13,75

Saint Martin Reserve Syrah
Lekkere frisse rosé. Je proeft frambozen en 
aardbeien. Alcoholpercentage: 12,5%
Prijs per glas:  3,75 
Prijs per fles:  13,75

Stevig rood of soepel & sappig. Kies: 

Mountain Ridge Cinsault 
Ruby Cabernet 
Soepele wijn, zacht van smaak, met volle 
aroma’s van rijp donkerrood fruit en wat 
kruidige specerijen.  Alcoholpercentage: 13,5% 
Prijs per glas: 3,75
Prijs per fles: 13,75

Saint Martin Reserve Merlot 
Soepele rode wijn met volle smaak en zachte 
fruittonen. Alcoholpercentage: 13,5% 
Prijs per glas:  3,75
Prijs per fles:  13,75
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OPENINGSTIJDEN:
Zondag t/m woensdag:     11.30 tot 21:00 uur
Donderdag t/m zaterdag:  11.30 tot 22:00 uur

HEB JE EEN ALLERGIE?
Meld het ons!

DRINKEN MET EEN 
SCHUIMKRAAG
Princen Bier
Fluitje  2,75
Vaasje  3,25

Hoegaarden Radler  Flesje  2,95
De frisse Hoegaarden Radler is de 
onnavolgbare zachtheid van witbier 
gecombineerd met het sap van citroen 
en limoen van natuurlijke oorsprong.  
Alcoholpercentage: 2%

Hoegaarden Wit  Flesje  3,75
Door monniken gebrouwen witbier, 
mooi lichtgeel van kleur en troebel 
in het glas. De zachte, lichte smaak 
is een beetje zoet en zuur heeft een 
subtiel aroma van gekruide citrus. 
Alcoholpercentage: 5%

Leffe Bruin Dubbel  Flesje 4.50
Leffe Bruin is een authentiek abdijbier 
meteen diepe, herfstbruine kleur en een volle, 
lichtzoete smaak. Dit is te danken aan de 
donkergebrande malt. Elke slok is een waar 
genot. Alcoholpercentage: 6.5%

Leffe Tripel  Flesje 4.50
Leffe Tripel is een authentiek blond abdijbier 
met karakter, dat nagist in de fles dankzij het 
hoge gehalte aan gist. Een bier met een rijkge-
schakeerd aroma. Alcoholpercentage: 8.5%

Wat is Radler?
Radler is een terrasdrankje waarbij bier 
met citroen, grapefruit of appel is 
gemixt. De Duitse kroegbaas Franz 
Xavier Kugler is de uitvinder ervan. 
In 1922 kreeg hij het tijdens een fietstocht 
langs zijn café erg druk. Omdat hij bang 
was dat zijn biervoorraad zou opraken, 
mengde hij het bier met citroenwater. 
De naam Radler verwijst naar de 
dorstige fietsers.

We krijgen wel eens de vraag: welke snack 
wordt er bij Family IJburg het meest 
verkocht? Landelijk gezien is meestal de 
frikandel favoriet. In IJburg staat de kro-
ket met stip op nummer 1. Onze Family 
kroket is een echte draadjesvleeskroket. 
Lekker vlezig en hartig. Dat proef je

Het is zo verdraaid lekker, dat softijs. 
Hoe komt dat toch? Niet alleen is het 
heerlijk romig en verkoelend koud in de 
zomer. Softijs kun je eindeloos combineren 
met chocolade, aardbeien of zelfs 
stroopwafelstukjes. Dat smaakt altijd!

Nummer 1

Mmmm softijs!

Wat Family Amsterdam 
zo bijzonder maakt
1. Een eigenaar die al een beetje op 
leeftijd is, maar al 50 jaar in de snacks 
zijn passie heeft.
2. Een superjong en enthousiast team, dat 
heel zelfstandig elke dag keihard werkt. 
3. Al jarenlang draaien we mee aan de 
top van vakwedstrijden als de Lekkerste 
Hamburger, kindermenu, mooiste terras 
van Nederland en Cafetaria Top 100. 
4. Altijd is er wel een prijs of waardering, 
dit jaar zijn we weer genomineerd voor 
het beste horecabedrijf van Amsterdam.

5-7-2017



Carpaccio  8,40
Flinterdun gesneden ossenhaas,
dressing, salade, pijnboompitjes
en Parmezaanse kaas

Rauwe Ham Met Meloen  7,75
Heerlijke coburgerham met frisse meloen en 
salade

Dagsoep  4,50
Dagverse soep

Salad With Salmon  11,45
Gemengde salade met kappertjes,
rode ui, komkommer, tomaat,
gerookte zalm en vinaigrette

Beef Salad  11,45
Salade met gewokte ossenhaasreepjes,
champignons, ui, paprika, geraspte
kaas en vinaigrette geserveerd met brood 
en tapenade

Chicken Salad  9,95
Salade met gewokte kip, paprika,
champignons, ui, tomaat, komkommer,
amandelschaafsel en vinaigrette. 
Apart geserveerd in een wokpannetje met 
brood en tapenade

Gambasalade 9,95
Salade met gewokte gamba’s, 
paprika’s, ui, tomaat en warm 
gewokte pikante saus

Een Joekel Van Een Schnitzel 15,75
Niet zomaar een schnitzel maar 
300 gram, boterzacht gebakken

Zalmfilet 17,45
200 gram zalm geserveerd met 
wokgroenten en witte wijnsaus

Indische Saté 13,45
Met kokos, satésaus en verse peper

Shoarma Schotel 13,75
300 gram heerlijk gekruid kipshoarma 
op een andere verrassende wijze, 
geserveerd met knoflooksaus

Rib Eye 200 gram  17,75
Gegrild op de bakplaat, geserveerd met 
kruidenboter 

Kipsaté Schotel 13,45
2 royale spiezen van verse Hollandse 
kipfilet, royaal overgoten met satésaus, 
gegrilde uitjes en kroepoek

Spicy Chicken 14,95
Gebakken stukjes kip met champignons, 
paprika, ui en cashewnoten afgeblust met 
chilisaus. Wij serveren in het bekende 
wokpannetje waar het gerecht in is bereid. 
Kijk uit dat u zich niet verbrandt: 
O, o zo warm! 

Varkenshaasspiezen 15,75
2 houten pennen vol met botermalse 
varkenshaas, overgoten met satésaus. 
Geserveerd met 2 plakken boerenbrood

Teriyaki Chicken 14,95
Gebakken stukjes kip van de grill, 
champignons, paprika, ui en cashewnoten, 
afgeblust met teriyakisaus. Ook dit gerecht 
serveren we in het bekende wokpannetje waar 
het gerecht in is bereid.

Stir Fried Chicken Schotel 14,95
Roergebakken kip met champignons, ui, 
paprika en cashewnoten, afgeblust met pittige 
saus. Verrassend geserveerd in het wokpanne-
tje waarin we het gerecht hebben bereid.

Schotel Hollandse Burger 13,45
Runderburger van 180 gram met 
ijsbergsla, tomaat, fritessaus, curry 
en rauwe uitjes op een knapperig 
gegrild broodje

Schotel Mijn  13,45
Moeders Thuisburger 
Runderburger van 180 gram met 
gemengde sla, tomaat, rode ui,  augurk, dub-
bel gebakken spek en gesmolten cheddar op 
een knapperig gegrild broodje

Nieuwe naam om dat deze zo lekker is!
Schotel Hotter Than Burger 13,45
Runderburger van 180 gram met 
gemengde sla, tomaat, jalapeño pepers, rode 
ui, gesmolten cheddar en chilisaus op een 
knapperig gegrild broodje

Schotel The Big Apple Burger 15,45
220 grams op Amerikaanse wijze 
gekruide runderburger met sla,  tomaat, au-
gurk, rode ui, mosterd en tomatenketchup op 
een knapperig gegrild broodje

Schotel Mexicaanse Burger 13,45
180 grams kipburger met gesmolten cheddar, 
ijsbergsla, guacamole, rode ui, chilisaus, 
gedroogde tomaat en komkommer op een 
knapperig gegrild broodje

Schotel De Barneveldse  13,45
Kipburger 
‘s Werelds lekkerste verse kipburger met 
ijsbergsla, tomaat, Dolderse hamburgersaus 
en een Barnevelds gebakken eitje op een 
knapperig gegrild broodje

Nieuwe naam!
Schotel Arabische Vega Burger 13,45
Vegetarische burger van 180 gram op 
knapperig broodmet guacamole, 
gemengde sla, tomaat, komkommer 
en een pittig sausje

Nieuw in onze keuken!
Schotel De Franse Vegaburger 13,45
Een falafelburger van 180 gram met 
gemengde sla, tomaat, komkommer, 
zacht gesmolten brie en honingmosterd 
saus uit Den Dolder

OM TE STARTEN OF EEN KLEINE MAALTIJD

ONZE UIT ETEN KEUZES
Met frites en een gemengde salade of fruitsalade

DINER MET WERELDSE BURGERS
Met frites en een gemengde salade of fruitsalade

DE BEKENDE 
FAMILY POUNDERS
Hamburgers van 100% duurzaam vlees 

Quarter Pounder 3,80
Een 100% verse runderburger met 
ijsberg sla, augurk en tomatenketchup

Cheese Pounder 4,60
Een populaire burger met ijsbergsla, 
augurk, cheddar en tomatenketchup

Bacon-cheese Pounder 5,10
Een hamburger met bacon, cheddar 
en tomaten ketchup

Family Pounder 4,60
Warm broodje met ijsbergsla, augurk, 
tomaat, komkommer en grillsaus

Hollandse Pounder 4,80
Ouderwets met sla, tomaat, 
komkommer, frites saus, curry en uitjes

ANDERE BURGERS
Kipburger  2,00
Satékipburger 3,20
Chili kipburger 3,20
Groenteburger 3,20
Groenteburger Speciaal 3,20
Chili Groenteburger 3,20

Kleuren, smikkelen en spelen!
Wat maakt ouders, opa’s en oma’s blij? Dat is niet een 
speelhoek! Kinderen moeten fijn aan tafel blijven, eerst 
kleuren, dan eten en dan bij ons in de megamand lekker 
graven en graaien naar het leukste cadeau. Dat levert 
gegarandeerd vrolijke,blije ouders en grootouders op, en 
ook voorbeeldige lieverds.
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VOOR ONZE KLEINE GASTEN 
Kinderfestival 5,00
Met kinderfrites en keuze uit een frikandel, kroket, kaassoufflé, 4 kipvingers 
of 4 kip nuggy’s, inclusief vers fruit, appelmoes en een verrassing

Kipburger Menu 5,75
Met frites saladegarnituur en saus naar keuze

ONZE WERELDBURGERS 
Mijn Moeders Thuisburger 6,95
Runderburger van 180 gram met 
gemengde sla, tomaat, rode ui, augurk, 
dubbel gebakken spek en gesmolten 
cheddar op een knapperig gegrild broodje 

Nieuwe naam om dat deze zo lekker is!
Hotter Than Burger 6,95
Runderburger van 180 gram met 
gemengde sla, tomaat, jalapeño pepers, 
rode ui, gesmolten cheddar en chilisaus 
op een knapperig gegrild broodje 

Hollandse Burger 6,95
Runderburger van 180 gram met 
ijsbergsla, tomaat, fritessaus, curry en 
rauwe uitjes op een knapperig
gegrild broodje

The Big Apple Burger 8,95
220 gram op Amerikaanse wijze 
gekruide runderburger met sla, tomaat, 
augurk, rode ui, mosterd en 
tomatenketchup op een knapperig 
gegrild broodje

Mexicaanse Burger 6,95
180 grams kipburger met 
gesmolten cheddar, ijsbergsla,
guacamole, rode ui, chilisaus, 
gedroogde tomaat en komkommer 
op een knapperig gegrild broodje

 De Barneveldse Kipburger 6,95
‘s Werelds lekkerste verse kipburger 
met ijsbergsla, tomaat, Dolderse 
hamburgersaus en een Barnevelds 
gebakken eitje op een knapperig 
gegrild broodje

Nieuwe naam!
Arabische Vega Burger 6,95
Vegetarische burger van 180 gram op 
knapperig brood met guacamole, gemengde 
sla, tomaat, komkommer en een pittig sausje

Nieuw in onze keuken!
De Franse Vegaburger 6,95
Een falafelburger van 180 gram met 
gemengde sla, tomaat, komkommer, 
zacht gesmolten brie en honingmosterd 
saus uit Den Dolder

Wat is onze meest 
verkochte burger?
Mijn Moeders thuisburger is in onze 
Family de onbetwiste nummer één. Deze 
100% runderburger, zonder toevoegin-
gen, met een vleugje zout en peper en 
ruim belegd met sla, tomaat, rode ui, 
augurk, dubbel gebakken spek en ched-
dar, smaakt zo heerlijk mals.  Omdat je 
het lekkerste eet bij je moeder, is deze 
naam gekozen. Een brok nostalgie.

Lekker uit de pan
Bij ons eet je uit de pan eten. We wokken knapperige groenten en kruidig vlees 
in een speciaal pannetje op de bakplaat. Daardoor smaakt het nog sappiger. 
Dat pannetje schotelen we je direct voor. Je kan niet wachten!


