Italiaans – Argentijns
Dinsdag: Familia quiz night vanaf 20:30
Donderdag: Live jazz vanaf 22:00

Antipasti
Antipasti di carne - Italiaanse vleeswaren
17,75
Familia misto - assortiment van vis, vlees en vegetarische gerechten
19,75
Brood - aioli - kruidenboter - tapenade
7,75
Krokant scampi’s
6,75
Crispy jalapeños
6,75
Anjovistempura – citroen remoulade
7,75

Voorgerechten
Zuppa di pomodoro
Vegetarische tomatensoep
6,75
Gamba kroketjes
Twee kroketjes gevuld met gamba ragout
7,75
Carpaccio
ossenhaas - truffel crème - Parmezaan
11,75
Zucchini
Dun gesneden courgette - zongedroogde tomaten dressing - geitenkaas
7,75
Vittelo
Kalffricandeau dun gesneden – truffel crème – Parmezaan
10,75
Avocado gevuld
Geitenkaas – tomaat - komkommer
8,75

Heeft u een allergie? Wij helpen u graag

Carne
Pinchos
Ossenhaasstukjes van de grill - koriander yoghurt dip – nachos
21,75
Spare ribs a la Familia
Malse big ribs – BBQ sausje
19,75
T-Bone steak
500 gram van de grill – licht ingesmeerd met huismarinade
27,75
Chipolata
Drie pittige dunnen chipolata’s – koriander yoghurt dip – gerookte chilli
14,75
Grain-fed
Graan gevoerd biefstuk van de grill - chimichurri saus
19,75
Ossenhaassteak
Malste stuk rund van de grill - romige avocado boter
23,75
Deze gerechten worden rijkelijk geserveerd met warme groenten of frisse salade en
grof gesneden friet

Pescado
Dorade
Filet op de huid gebakken wit vis – citrusgremolata – olijfolie
18,75
Zalm
Mals stuk roze filet op de huid gebakken - kruiden aioli
18,75
Keuze uit spaghetti pesto of grof gesneden friet

Burgers
Familia
100 % beef - kaas - bacon – augurk – burger uiensaus
15,75
Italian
100 % beef – zon gedroogde tomaat ricotta - parmaham – truffle crème
15,75
Vegetarische slager
Vegetarische burger – avocado stukken – kruiden crème
13,75
De burgers worden rijkelijk opgemaakt met frisse salade geserveerd met grof
gesneden friet

Pasta
Spaghettini : Keuze uit smaakvolle sauzen
Truffel - groene asperges – paddenstoelen
14,75
Scampi - pernod – spinazie
15,75
Bologna - tomatensaus – gehakt
13,75
Carbonara - ham - kaas – prei
13,75
Arrabiata - gefruite groenten
13,75
Serranoham - pesto - zongedroogde tomaat
14,75

Heeft u een allergie? Wij helpen u graag

Salades
Maaltijd salades met keuzes uit:
Truffel – ossenhaaspuntjes – pijnboonpitjes – truffel crème
13,75
Gerookte zalm - roze garnalen – avocado
13,75
Groene asperges – geitenkaas – gekarameliseerde noten
12,75
Caprese - mozzarella - tomaat – parmaham
13,75

Desserts
Chocolade cake warm
8,75
Cheese cake
7,75
Vanille ijs met chocolade saus
7,75
Citroen meringue
8,75
Koffie met lekkers
Irish Coffee | Jameson Whiskey
French Coffee | Grand Marnier
Italian Coffee | Amaretto
American Coffee | Baileys
Spanish Coffee | Licor 43

Heeft u een allergie? Wij helpen u graag

6,50
6,50
6,50
6,50
6,50

Familia drie-gangen menu

Vitello carpaccio – truffel crème - Parmezaan
*
Anjovistempura – rucola salade – citroen remoulade -kappertjes
*
Gevulde avocado - geitenkaas

Grain-fed steak – chimichurri
*
Doradefilet – citrusgremolata – olijfolie
*
Spaghetti – Arrabiata

Panna cotta (1)
*
Nonna’s dessert (2)

32,50

