
PANGERECHTEN
Geserveerd met verse salade en frites

Pannetje kip 21,95
Kip met groenten, kaas en een 
heerlijke saus uit de oven

Pannetje met Brabants vlees  21,95
Gesneden kogelbiefstuk volgens oud Brabants
recept in een pannetje uit de oven

PASTA
Keuze uit penne of spaghetti

Pasta bologense 14,95
Gekruid rundergehakt, ui, kaas, 
peterselie en tomatensaus

Pasta carbonara 15,95
Gebakken spekjes, ui, champignons, 
peterselie, rucola, kaas en roomsaus

Pasta kip wok  16,95
Gemarineerde kip, roomsaus, ui,
champignons, paprika, kaas en peterselie

KINDERMENU’S
Kindermenu  9,95
Frites met kipnuggets of frikandel, drankje 
en een leuke surprise

Tostimenu  9,95
Frites met een tosti ham-kaas, drankje en 
een leuke surprise

Like! Socializen 
op Facebook

FAMILY ETTEN-LEUR
Burchtplein 40-44, Etten-Leur
Tel: 076 - 501 32 11
Openingstijden: ma - do: 12.00 tot 19.00 uur, 
vr-za: 12.00 tot 20.00 uur, zo: 12.00 - 19.30

KIJK VOOR ALLE FAMILY 
VESTIGINGEN OP FAMILY.NL

FAMILY
ASSORTIMENT

KIJK OOK OP FAMILY.NL

Bestel vanuit huis, 
Family voor thuis!
Bestel makkelijk en snel via onze 
website ettenleur.family.nl 
Klik op ‘bestel online’ en selecteer 
waar jij trek in hebt. 

Wij bezorgen dagelijks van 
12.00 tot 19.30 uur!

HOLLANDS SNACKEN
Op een zachte witte bol of als menu met 2 snacks, frites, 
rauwkost en saus naar keuze  Broodje  Menu

Kroket 4,95 10,50
Een echte Brabantse lekkernij met
100% draadjesvlees van het rund 

Frikandel 4,95 10,50
Een typisch Brabantse frikandel 
van 100 gram uit Tilburg 

Kaassoufflé 4,95 10,50
Goed gevulde kaassoufflé uit de Beemster 

Bamischijf 4,95 10,50
Vegetarisch, naar recept van Peter Welten 

Mexicano 4,50 10,50
Puur en pittig, een bewezen succes!

Brabants worstenbroodje 3,95

GERECHTEN MET VLEES
Geserveerd met verse salade en frites

Schnitzel  18,75
Heerlijk malse varkensschnitzel met champignonsaus

Spareribs  22,00
Heerlijk gemarineerde spareribs geserveerd
met knoflooksaus of pittige saus

Kogelbiefstuk  22,00
200 gram heerlijk mals stukje vlees, 
geserveerd met champignonsaus en wokgroenten

Döner Kebab a la chef 19,95
Döner Kebab met knoflooksaus

Speciaal 19,95
Met shoarma, gebakken ui, paprika 
en champignons

Mixed grill  23,50
Variatie van kipfilet, biefstuk, saté en döner kebab

GERECHTEN MET VIS
Geserveerd met verse salade en frites

Zalmfilet  22,95
200 gram malse zalm op de huid gebakken
met gebakken groenten en saus

Gamba’s 20,95
10 stuks met olijfolie, knoflook 
en gebakken groenten

Fish&chips 16,95
Kibbeling met cocktailsaus

GERECHTEN MET KIP
Geserveerd met verse salade en frites

Kipsaté  16,95
Met 3 stokjes kipsaté, met satésaus, kroepoek 
en gebakken uitjes

Kipschnitzel  18,95
Schnitzel van kipfilet met Smokey Hot Cocktailsaus 
of champignonsaus

Hete kip 19,95
Blokjes kipfilet met gebakken ui,
paprika, champignons en een pittige saus

Kip Hawaï  19,95
Gemarineerde stukjes kip met ananas,
gesmolten kaas en een overheerlijke saus

Thai chicken  19,95
Oosters gemarineerde kip met 
gebakken ui en paprika

Onze favorieten! Laat je verrassen door de 
heerlijke smaakcombinaties. De burgers zijn 
gemaakt van 100% rundvlees, kipfilet of 
vegetarisch en worden geserveerd op een 
ambachtelijk briochebroodje. Geserveerd 
met frites en frisse rauwkost. 

PREMIUM BURGERMENU’S
200 grams burger met frites en salade

Vleesburgers
Premium Burger 14,90
Sla, tomaat, ui en burger relish

Premium Cheese Burger 14,90
Sla, tomaat, ui, cheddar cheese
en burger relish

Premium Bacon Burger  15,95
Sla, tomaat, ui, bacon en burger relish

Vegaburgers
Premium Spinazie-kaas burger 14,95
Spinazie-kaasburger met coleslaw, 
gemengde sla en truffelmayonaise

Kipburgers
Premium kipburger hot & spicy 16,95 
Sla, cheddar, ui, paprika 
en spicy cocktailsaus

Premium kipburger knoflooksaus 16,95
Gemegde sla, tomaat en knoflooksaus

Maak je burger nog completer!
Extra burger erop  3,95
Extra cheddar kaas  1,95
Extra saus 0,95
Frites  2,95



LUXE BROODJES
Geserveerd op een baguette rustiek wit 
of meergranen brood

Carpaccio  11,95
Flinterdun gesneden ossenhaas carpaccio met pesto, 
Parmezaanse kaas, walnoten, truffelmayo en rauwkost

Gerookte kip 10,95
Gerookte kip, roomkaas, walnoten,
honing-mosterdsaus en rauwkost

Geitenkaas  10,95
Met walnoten, honing en rauwkost

Tonijn  10,95
Stukjes tonijn, ui en rauwkost

Gerookte zalm  11,50
Gerookte zalm, roomkaas, walnoten en rauwkost

Filet americain martino  9,50
Heerlijke filet americain met uitjes, augurk, 
plakjes gekookt ei en een licht pittige Martino saus

WARM BELEGDE BROODJES
Geserveerd op wit of meergranen brood

Lunchtopper  13,95
Met een kroket, mini uitsmijter ham-kaas, 
toast en huzarensalade

Brie en honing  11,95
Gegratineerde brie, honing en walnoten

Gebakken ei 10,95
Met spek

Hete kip  1395
Blokjes kipfilet met gebakken ui, paprika,
champignons en een pittige saus

Kip Hawaï  13,95
Gemarineerde stukjes kip met ananas,
gesmolten kaas en een overheerlijke saus

Thai chicken  13,95
Oosters gemarineerde kip met gebakken ui en paprika

Ossehaaspuntjes  16,95
Malse ossehaaspuntjes met gebakken champignons en ui

Pikanto  12,50
Gehakt met ui, ei, paprika en champignons

Döner Kebab 10,95
Döner Kebab met rauwkost en knoflooksaus

Shoarma 11,95
Shoarma met rauwkost en knoflooksaus

PANINI’S
Ham en kaas 8,95
Mozzarella en pesto 9,50
Hete kip 9,50
Brie en honing 8,95

TOSTI’S Met     Zonder
 frites        frites   

Nederlandse tosti  8,95 6,95
Met Beemster kaas en slagersham

Italiaanse tosti  8,95 6,95 
Met mozzarella, tomaat en pesto

Franse tosti  9,95 6,95
Met brie, bacon, honing en walnoten

Tosti hawaï 8,95 6,95
Met kaas, ham en ananas

UITSMIJTERS 
Uitsmijters worden geserveerd met 
2 boterhammen, 3 eieren en verse rauwkost
Uitsmijter ham of kaas  9,50
Uitsmijter ham-kaas  9,95
Uitsmijter bacon 9,95
 

MAALTIJDSALADES
Geserveerd met brood en kruidenboter

Tonijn salade  17,95
Gemengde salade met stukjes tonijn en ui

Boeren kipsalade  16,95
Gemengde salade met gemarineerde kip,
ui, paprika en champignons uit de wok

Carpaccio salade 18,95
Gemengde salade met dun gesneden ossenhaas, 
pesto, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas

Zalm salade 18,95
Gemengde salade met zalm

Geitenkaas salade 17,95
Gemengde salade met warme geitenkaas
en honing

FRITES SPECIALS
Kapsalon shoarma 12,00
Shoarma met frites, kaas, sla en knoflooksaus

Kapsalon Döner Kebab 12,00
Döner Kebab met frites, kaas, sla en knoflooksaus

Kapsalon kip 12,00
Kipreepjes met frites, kaas, sla en knoflooksaus

Kapsalon hete kip  13,50
Verse salade, ui, paprika en pittige saus

Kapsalon mix 12,50
Shoarma, döner met frites

LEKKER
LUNCHEN!

CLUB SANDWICHES
Geserveerd op focaccia brood met frites

Club sandwich kip  14,95
Sandwich met kip, roomkaas, gekookt ei, 
ui en rauwkost

Club sandwich zalm  13,95
Sandwich met zalm, roomkaas, gekookt ei, 
ui en rauwkost

Club sandwich carpaccio  13,95
Sandwich met ossenhaas carpaccio, pesto, 
cherry tomaat, Parmezaanse kaas en rauwkost 

WRAPS
Met een porties frites

Wrap kipfilet  12,50
Stukjes kipfilet met rauwkost en chilisaus

Wrap zalm  12,50
Zalm met rauwkost en roomkaas

Wrap vegetarisch  10,95
Gebakken tomaat, ui, champignons,
paprika met rauwkost en knoflooksaus 

Wrap Döner Kebab 12,50
Döner Kebab met rauwkost en knoflooksaus

BELEGDE BROODJES
Geserveerd op een baguette rustiek, wit of
meergranen of zachte witte bol
Ei  3,95
Kaas  3,95
Ham - Kaas 4,50
Gezond 7,95
Krabsalade  6,50
Kipkerrie salade  6,50

OMELETTEN
Geserveerd op 2 plakken brood 
met verse rauwkost

Boerenomelet  12,95
Omelet met ui, paprika, tomaat, champignons en bacon

Omelet pikanto 12,95
Omelet met gehakt, ui, ei, paprika en champignons

Vegetarische omelet  11,95
Omelet met ui, paprika, tomaat en champignons

Omelet naturel  10,95

KOPJE SOEP
Geserveerd met sneetjes wit of meergranen 
brood met kruidenboter
Tomatensoep  6,95
Kippensoep  6,95


