MET FAMILY OP
LOCATIE UIT ETEN!
Naast het blijven eten in ons eethuis
verzorgen wij ook complete lunches of diners
op locatie, desgewenst met bedienend
personeel. U kunt uit ons gevarieerde
assortiment naar hartenlust combineren.
Viert u een feest, heeft u een vergadering of
moet u overwerken, Family staat voor u klaar
om u te voorzien van een heerlijke maaltijd.

HOLLANDS BUFFET

Bestaat uit huzarensalade, zalmsalade,
kippenpoten, satéstokjes, gehaktballetjes in saus, stokbrood met kruidenboter.
vanaf

s 18.95

PER PERSOON

OOSTERS BUFFET

Oosters buffet bestaat uit bami goreng
kip, nasi goreng kip, mihoen, ajam
ketjap, ajam saté, babi pangang, atjar
en kroepoek. Uitbreiding is mogelijk,
vraag naar de mogelijkheden.

s 17.95

PER PERSOON

MEDITERIAANS BUFFET
Mediteriaans buffet bestaat uit
spaghetti bolognese, lasagne
bolognese, Spaanse tapasballetjes,
paëlla en pastasalade. Geserveerd met
ciabatta, tapenade en kruidenboter.
Uitbreiding is mogelijk, vraag naar de
mogelijkheden.

s 18.95
PER PERSOON

BARBECUE BUFFET

Met vier soorten vlees, salade en
vanaf
stokbrood met kruidenboter s 17.95

PER PERSOON

Voor alle buffetten op deze pagina geldt v.a. 20 personen
en minimaal 4 werkdagen van tevoren bestellen.

FAMILY BIEDT MEER!
Bij Family houdt het niet op bij frites, snacks
en softijs. Wij hebben een ruime keuze uit
maaltijden, koude schotels, warme schotels,
salades en vers afgebakken broodjes.

DAARJE
B LIJ F

ETE N

UW WENS, EEN
GROOT SUCCES!
Dankzij onze ervaringen met catering op
locatie, kunnen wij al uw wensen vervullen!
Het aanbod in deze folder is slechts een deel
van ons aanbod. Onze uitdaging zit in het
verwennen van uw gasten. Van uw idee willen
wij een groot succes maken!
Om tot een goede invulling van catering
op locatie te komen wordt een oriënterend
gesprek met één van onze specialisten
gevoerd waarbij uw idee centraal staat. Hierop
volgend zal onze medewerker aan de slag
gaan met het vinden van het juiste ‘menu’
voor het idee. Daarna worden de opties met u
besproken en volgt er een offerte voor
de totale catering behoefte.

FAMILY HEEMSKERK
Kerkplein 4 1961 EA Heemskerk
Tel: 0251-230860
WWW.CAFETARIAKERKPLEIN.NL

CATERING
OP MAAT

BELEGDE BROODJES
Standaard geserveerd op een zachte bol.

Pistolet
meerprijs
Kaas
Oude kaas
Ham
Tartaar
Tartaar speciaal
Rosbief
Fricandeau
Ei
Filet americain
Gezond
Kroket
Frikandel
Frikandel speciaal
Bal gehakt
Warm vlees met saus
Warme beenham met saus
Thai chicken
Tonijnsalade

0.80
2.15
2.40
2.50
2.45
3.45
2.50
2.50
2.05
2.45
3.35
2.40
2.35
2.80
3.05
3.50
3.15
3.55
3.35

Kaas
Ham-kaas
Pizza style
Hawaï dream
Mozzarella-tomaat-pesto
Geitenkaas met pijnboompitten en honing

3.05
3.35
3.75
3.75
4.35
4.45

PANINI’S

VERWENPISTOLETS

Biefstukreepjes met champignons en ui 6.55
Pistolet saté van kippendijen
4.65
Warme geitenkaas
4.80
met pijnboompitten en honing

Thai chicken
Gerookte zalm
Mozzarella-tomaat-pesto

VERGADER
PAKKETTEN

4.35
4.55
4.55

Geserveerd met frites en een rauwkostsalade.

Biefstukreepjes met champignons en ui
Sparerib
Kippendij saté of haassaté
Thai chicken
Wienerschnitzel

12.75
13.95
10.25
9.95
9.75

Geserveerd een stokje saté en een gebakken ei

p.p. 5.95

Middel pakket

p.p. 6.85

Luxe pakket

p.p. 8.25

Op basis van 2.5 broodje (pistolet en zachte bol).

Op basis van 2.5 pistolet (wit of bruin) en luxe beleg.

Extra voor erbij:
• 1 liter pak melk
• 1 liter pak karnemelk
• 1 liter jus d’orange vers geperst
• 1 liter pak Optimel
• Fruit per stuk
• Krentenbol per stuk
• Diverse soorten soep
p.p.
Wij kunnen ook in overleg andere
combinaties aanbieden.

DIVERSEN

OOSTERSE
GERECHTEN

Basis pakket

Op basis van 2.5 zachte bollen.

OVERWERK
MAALTIJDEN

2.00
2.00
7.50
2.00
1.00
1.00
3.75

Nasi of bami

Double Trouble Burger
Familyburger
Bacon Cheese Burger
Original Burger
Chicken Special Burger

2.45
per bakje 3.75
per stokje 1.75
per stuk

BORRELGARNITUUR

o.a. gevulde eieren, zalm, s0.95
mozzerella, geitenkaas, tartaar, PER STUK
brie, huzarensalade en tonijsalade
Minimale afname 40 stuks.

8.95

PREMIUM
BURGERSCHOTEL
Geserveerd met frites en een rauwkostsalade.

Stokbroden
Kruidenboter
Kipsaté

11.50
10.25
9.95
9.50
9.45

MINI SNACKS

o.a. bitterballen, kroketjes,
nasi- en bamihapjes
en kaassouffléetjes

s0.60
PER STUK

Minimale afname 40 stuks.

MAALTIJDSALADES
Biefstukreepjes

8.95

Thai Chicken

8.75

Geitenkaas

8.95

Gemengde salade met warme biefstuk.		
Gemengde salade met warme oosters gemarineerde
kippendijen.
Gemengde salade met gegratineerde geitenkaas
met pijnboompitten en honing.

SALADES

s5.10
PER PERSOON

s6.20
PER PERSOON

s6.85

s10.20

PER PERSOON

PER PERSOON

