
 

 

 

Welkom bij ons, welkom Bij 

Hen! 

Dit is een plek waar gastvrijheid de 

boventoon voert. Waar je uiteraard je tanden 

kunt zetten in een sappig kippetje, maar 

waar de menukaart nog zoveel meer te 

bieden heeft: vegi of vlees, à la carte of een 

menu, lekker met de bijgerechten waar jij zin 

in hebt… 

Hier wordt nog echt gekookt met verse 

ingrediënten en tongstrelende combinaties, 

door een chef die zijn vak verstaat. Laat je 

lekker verrassen door onze gerechten, 

opgediend in een sfeer van gezelligheid. Waar 

kun je nou nog zó genieten? Je bent er al: Bij 

Hen! 

 

 

Brood  

Flatbread   2.25 

Plat brood gegrild van de big green egg, 

kruidenolie en tzaziki 

 

 

Bourgondisch verrassingsdiner 

Laat je lekker verwennen en 

verrassen door de chef met 

verschillende gerechten van de 

rotiserie en de big green egg.  

2 gangen 23.5  of 3 gangen 28.5 

 

 

 

 

Voor 

Barbarie eend   11 

Geroosterd op de big green egg, 

teriyakisaus, gemarineerde paksoi,  

gerookte rode biet en pistache 

Quesadilla vega   7.75 

Avocado, tomaat, geitenkaas, rode ui, 

broccoli en basilicum 

Warmgerookte noorse zalmfilet   10.5 

big green egg, bloemkool van het spit,  

zoete aardappelchutney, dille, zoetzure 

komkommer en appel-kerrie vinaigrette 

Groene currysoep   7.5 

Met courgette, limoen, kokos, thaise 

basilicum en kip in krokant sesamjasje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hoofd  (plate service) 

Kabeljauwfilet   19.95 

Van de big green egg, groene 

kruidenkorst, pompoenrisotto, 

geroosterde broccoli, hollandaisesaus met 

vadouvan  

Aubergine (vega)   15 

Gepoft en gerookt, gevuld met couscous, 

puntpaprika, tomaat, pijnboompit, 

kappertjes, parmezaan, pesto en 

gemarineerde spinazie 

Pulled Angus Beef   16.5 

10 uur gegaarde en gerookte runderhals 

op de big green egg, flaguette broodje,  

koolsla, krokante knolselderij, Jack Daniels 

bbq-saus, geserveerd met oerfriet 

 

Tante Door halve Kip 

van het spit   15 

Geserveerd met appelcompote, koolsla, 

rauwkost en een bijgerecht naar keuze: 

zoete aardappel, hete bliksem, oerfriet,  

maiskolf of truffelrisotto 

Bij Hen  

Citroen, knoflook, peterselie 

Piri piri  (licht pittig) 

Cayennepeper, chilipeper en extra vierge 

olijfolie 

Barbecue  

Barbecue, honing en grove mosterd 

 

 

 

 

 

Steaks & stews 

Geserveerd met gepofte en geroosterde 

wintergroente's en een bijgerecht naar 

keuze: zoete aardappel, hete bliksem, 

oerfriet, maiskolf of truffelrisotto 

Saus: Rodewijnjus of bearnaisesaus 

Sucade Steak (200 gr)    20 

Black Angus, rijp vlees, volle smaak,  

bigg green egg   

Kalkoen Steak (160 gr)    16.50 

Gegaard in ganzenvet, mals en sappige 

steak, bereid op de bigg green egg 

Picanha Steak (200 gr)    21,5 

Black Angus, rijp vlees, volle smaak, bigg 

green egg 

Short rib    21.5 

Zacht gestoofd en daarna warm gerookt, 

bigg green egg 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bijgerecht is geen Bijzaak 

Bij Hen bestel je een hoofdgerecht inclusief 

een bijgerecht naar keuze.  Natuurlijk, 

appelcompote met friet mag altijd, maar 

misschien wil je liever een lekkere risotto of 

een aparte mexicaanse elote.  

En zie je onze bijgerechten liever in de 

hoofdrol? Dan bestel je er gewoon een paar 

los of je deelt ze met jouw tafelgenoten. Er is 

meer dan genoeg en voor ieder wat wils. 

Bijzonder, Bij Hen! 

 

 

Erbij     

Gegrilde zoete aardappel     3.5  

Citroen, knoflook, bosui, haricovert, met 

of zonder koriander  

 

Maiskolf (Mexicaanse elote)     3.5 

Limoenmayonaise, oude kaas, crumble 

van chili en krokante ui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truffelrisotto    3.5 

Risotto, zwarte truffel, rucola, parmezaan 

en een gepocheerd eitje 

 

Oerfriet    3 

Authentiek gegaard met schil, met 

mayonaise of truffelmayonaise 

 

Hete bliksem    3 

Appel, aardappel, ui, witte peper en 

krokante pancetta 

 

Koolsla    3 

Rode kool, knolselderij, wortel, Indische 

specerij 

 

Appelcompote    3 

Goudreinet, steranijs, kaneel, honing 

 



 

 

 

 

 

Desserts 

Nougat Parfait   6.75 

Met pure chocoladeschotsen, meringue, 

cranberrygel  en compote 

Citrus & Wortel   6.75 

Vers gebakken carrotcake, 

walnootroomijs, sinaasappelcurd 

(pudding) en krokant van sinaasappel 

Koffie of thee de luxe   7.5 

Piazza D’oro koffie of Simon Lévelt thee, 

lolly van pure chocolade en rozemarijn  

en huisgemaakte limoncello 

Kaasplank   8.95 

Vraag de bediening naar ons kaas- 

assortiment, geserveerd met gelei van 

kweepeer en kletzenbrood 

Dame Blanche     6,50 

Romig vanille-ijs met echte gesmolten 

callebaut chocolade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest? Vier het Bij Hen  

Verjaardag, bruiloft of vergadering? Op onze 

sfeervolle locatie bieden wij verschillende 

mogelijkheden voor een besloten 

bijeenkomst. Natuurlijk kun je altijd 

reserveren voor een groter gezelschap, maar 

we hebben ook alles in huis voor een 

onvergetelijk feest. Van slingers tot bloemen 

en van het diner tot aan de band: alles is 

bespreekbaar en wij zorgen dat het perfect 

geregeld wordt!     

 

 

 

Buiten Bij Hen! 

Bij Hen is gelegen in het Zegerslootgebied, 

omringd door water en groen. Hoe lekker is 

het om hier neer te strijken na een rondje 

meer, wandelend of op de fiets? Of om eerst 

een partijtje midgetgolf te spelen en dan te 

genieten van onze huisgemaakte taart of een 

heerlijke borrel? Buiten is van alles te doen, 

binnen bij de open haard is het gezellig. Even 

op adem komen Bij Hen… 


