
 

 

 

 

 

Brood                

Broodplankje     4.95 

Verschillende desembroodjes, gezouten 

boerenboter en zwarte olijven-

balsamicotapenade. 

Flatbread    1.95 

Van de Big Green Egg met kruidenolie en 

tzaziki 

 

Voor     

Carpaccio     9.50 

In hooi gerookte runderzijlende, oude 

boerenkaas, ingemaakte zilverui, 

cashewnoot, rucola en 

basilicumvinaigrette      

Big Green Egg proeverij Vega  9.50 
Bruschetta, chimichurrie salsa, 
buffelmozzarella  
Catalaanse prei, basilicum vinaigrette en 
jonge geitenkaas 
Gegrilde avocado, gepofte cherrytomaat, 
sesam en yuzumayonaise (Oosterse 
citrusvrucht) 
 
Zalm & krab    11.50 
Huis gerookte zalm filet, krabcake, gegrilde 

avocado, gepofte cherrytomaat, sesam en 

yuzumayonaise (Oosterse citrusvrucht) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Zomerse Kippenbouillon     6.75 
Getomateerd, tante Door kip, bosui, 

oregano en rode linzen 

Salade Bij Hen    voor 10.50 / hoofd  14.50 

Gegrilde tante Door kip van de BGE, 

groene asperge, cogollos sla, gepofte 

cherrytomaat, pompoen, gepocheerd ei en 

rode wijnazijn dressing 

 

 

 
 

Kip van het spit 
half 10.50 of heel 19.90 

Tante Door Bij Hen                                           

Citroen, knoflook en peterselie 

Tante Door chimichurrie (licht pittig)                        

Rode ui, tomaat, rode peper, tuinkruiden 

Tante Door piri piri  ( pittig) 
Cayenne peper, Chilipeper, extra vierge 
olijfolie 
 

Tante Door rode Curry  ( licht pittig) 
Thaise rode curry saus, kokos en koriander  

Tante Door barbecue 
Barbecue, honing en grove mosterd 

 
 



 
 
 
 

Hoofd                                       
  

Black angus ribeye   17.50 
Gegaard op het spit, tuinkruidenrub en 
bearnaisesaus 
 
Rode forelfilet                 16.00 
Ingepakt in cederhout en gegaard op de 

BGE, prei, citroenzeste (dunne schil van 

citroen) en peterselie 

Tante Door Big Green Egg  (filet)  13.50 
Kipfilet met dij, gemarineerd in kimchi 

(Koreaanse kruiden) en ingelegde Chinese 

kool 

Vega “tortilla”    11.00 
Van de BGE, Griekse yoghurt, asperge, 
bospeen, oesterzwam, feta en basilicum 
 

Iberico Hamburger               10.50  
Van de BGE, brioche broodje, mojo-saus 
(Spaanse rode saus), gegrilde courgette en 
rode ui, tomaat, augurk en Manchego kaas 
 
 

Erbij       
 
Big Green Egg Veggies          3.75 

Zomerse groentes van de Big Green Egg, 

kruidenolie en grof zeezout 

   

Zoete aardappel     3.00 

Gepoft op de Big Green Egg, feta-munt 

crème 

Maiskolf      3.75 

Van de Big Green Egg, boeren roomboter 

en tuinkruiden 

 

 

 

 

 

 

Flespompoen       3.50 

Van de Big Green Egg, crumble van 

peterselie en amandel en jonge geitenkaas 

Risi et Bisi        4.00 

Risotto, doperwten, basilicum, parmazaan 

en een gepocheerd eitje 

Oerfriet       3.00 

Authentiek gegaard met schil, met 

mayonaise of truffelmayonaise 

Gratin        3.25 

Van gerookte La ratte aardappel, bosui en 

oude boeren kaas 

Caprese salade         5.00 

Buffelmozzarella, trostomaat, rucola, 

stroop van balsamico en basilicum 

Salade verde               4.50 

Groene asperge, cogollos sla, komkommer, 

gegrilde courgette, ingemaakte zilverui, 

oude boeren kaas, rode wijnazijn dressing 

Koolsla                                  3.00   

Rode kool, knolselderij, wortel en Indische 

specerij 

Appelcompote            3.00 

Goudreinette, steranijs, kaneel en honing 

     

    

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Na 
Crema Catalana     6.75 

Licor 43, vanille, sinaasappel, krokant 

laagje van karamel en mango sorbet 

Appel-rabarbercrumble        6.75    

(Bereidingstijd ca. 15 min)  

Warm geserveerd, kardamon en witte 

chocolade roomijs 

Aardbeien cheesecake Bij Hen   6.75 

Verse Hollandse aardbeien, crème van 

New York cheesecake , amandelcrumble 

en aardbeien sorbet 

Kaasplank         8.95 

Vraag de bediening naar ons wisselende 

kaasassortiment  

Ijspalet             per bol  1.50 

1, 2, 3, of 4 bolletjes Italiaans ijs naar keuze 

 

 

 

 

Eet  

Smakelijk 

WWW.BIJHEN.NL 

 

 
 
 
 

 
Feestje te vieren? 
Wij vieren dat graag 
met u mee.  
Onze bovenverdieping is 
uitermate geschikt voor het 
vieren van uw feest! Vraag 
onze medewerkers naar de 
mogelijkheden  
 
 
 
 
 
 
 
Kom ook eens midgetgolfen 
Bij Hen! Ook leuk om te 
combineren met een lunch, 
diner of feestje.  

     
     
     
     
     
     
    


