
 

 

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, samen delen of een 

heel bord voor jou alleen… 

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 tzatziki 

 

Bourgondisch verrassingsdiner 

Laat je lekker verwennen en verrassen 

door de chef met verschillende gerechten 

van de rotiserie en de Big Green Egg.  

2 gangen 23.50  of 3 gangen 28.50 

 

 

 

 

 

 

 

Voor 

Watermeloen & feta    10 

Gerookte watermeloen, gegrilde feta, 

gedroogde cherrytomaat, 

muntmayonaise, mosterdsla, krokantje 

van brickdeeg en sesam 

Gamba al Ajillo    10.5 

Black tiger gamba`s gegaard in olijfolie 

met knoflook, geroosterde courgette en 

gegrild brood 

Carpaccio van gerookte tonijnfilet    11.5 

Geroosterde babymaïs, avocado, 

dragonmayonaise en tomaat 

Soto Ajam soep    7.5 

Indonesische kippensoep, ei, taugé, 

sperziebonen, rijst, uitgebakken uitjes 

New York style Pastrami    10.5 

Gegrild focaccia brood, gekarameliseerde 

sjalot, balsamicostroop, ingelegde bospeen en 

venkel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoofd 

Zeebaarsfilet    17.5 

Gemarineerd met citroen en oregano, op 

de huid gebakken, geserveerd met 

antiboise (dressing) van tomaat, 

courgette, pijnboompitjes en spaghettini 

Over the top chili sin carne (vega)    14 

Gerookte vegetarisch gehakt, Tex Mex 

kruiden, baby maïs, kidneybonen, 

vleestomaat, koriander, aubergine, 

geserveerd met naar keuze: rijst of brood 

Black Angus Burger    17 

Black Angus Burger, tomaat, cogollos sla, 

mayonaise van gerookte tabasco, 

uitgebakken pancetta, gekarameliseerde 

sjalot, oude cheddar 

Steaks and More (van de BBQ) 

Onze steaks worden geserveerd met 

gepofte en geroosterde zomergroenten. 

U kunt daarbij kiezen uit 1 van de 

volgende bijgerechten:  

Zoete aardappel, paella, oerfriet, maïskolf 

of polenta. 

Saus keuze : gerookte sjalotten kalfsjus of 

bearnaisesaus 

 

Bavette (200 gr)    18.5 

24 uur zacht gegaard, rijp vlees met volle 

smaak, gegrild op de Big Green Egg   

 

 

 

 

 

 

 

Entrecote (200 gr)    20 

Black Angus, karakteristiek vlees, bereid 

op de Big Green Egg 

Iberico Secreto (200 gr)    22.5 

Iberico varken, mals en vol van smaak, 

bereid op de Big Green Egg 

Tante Door kippendijenspies    14.5  

(250 gr) 

Gemarineerd in kimchi (Koreaanse 

marinade), van de Big Green Egg  

 

 

 

 

 

 

Achter de schermen Bij Hen 

De twee drijvende krachten achter ons 

restaurant zijn eigenaar Vivienne Winkelaar 

en chefkok Jeffrey Klever. Vivienne is niet 

alleen een horeca-vakvrouw, maar ook een 

groot liefhebber van lekker eten. Haar 

culinaire gelijke vond zij in Jeffrey, die als 

chef en patissier zijn sporen al ruimschoots 

heeft verdiend in de mooiste restaurants van 

Nederland. Combineer haar Bourgondische 

inslag met zijn pure vakmanschap, en je 

voelt je welkom Bij Hen: een plek waar je 

meteen thuis bent, maar waar je ook wordt 

uitgedaagd om nieuwe smaken te verkennen.   

 



 

 

 

 

Tante Door halve kip 

van het spit    15 

Onze halve kippen worden geserveerd 

met appelcompote, koolsla en rauwkost. 

U kunt daarbij kiezen uit 1 van de 

volgende bijgerechten:  

Zoete aardappel, paella, oerfriet, maiskolf, 

polenta. 

Bij Hen 

Citroen, knoflook, peterselie 

Piri piri  (licht pittig) 

Cayennepeper, chilipeper en extra vierge 

olijfolie 

Barbecue 

Barbecue, honing en grove mosterd 

 

Bijgerecht is geen Bijzaak 

Bij Hen bestel je een hoofdgerecht voor een 

schappelijke prijs, zodat je daarnaast nog 

kunt kiezen voor een bijgerecht waar je écht 

trek in hebt. Natuurlijk, appelmoes met friet 

mag altijd, maar misschien wil je liever een 

lekkere risotto of een aparte combinatie van 

seizoensgroenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zie je onze bijgerechten liever in de 

hoofdrol? Dan bestel je er gewoon een paar 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, haricot vert en 

koriander (evt. zonder koriander) 
 

Maiskolf (Mexicaanse elote)    3.5 

Limoenmayonaise, oude kaas, crumble 

van chili en krokante ui 

 

Paella    4.5 

Rijst gegaard in saffraan bouillon, met 

chorizo, tomaat, gamba, kip, velderwten 

 

Oerfriet    3 

Authentiek gegaard met schil, met 

mayonaise of truffelmayonaise 

 

Krokante polenta    3 

Met Parmazaan, kappertjes, oregano 

 

Koolsla    3 

Rode kool, knolselderij, wortel, indische 

specerijen 

 

Appelcompote    3 

Goudreinette, steranijs, kaneel, honing 



 

 

 

 

 

 

Desserts 

Dark chocolate mousse    6.75 

Met grapefruit, notenkletskop, 

hazelnotenroomijs 

Red velvet    6.75 

A la minute gebakken red velvetcake, rood 

seizoensfruit, mascarpone-crème met 

witte chocolade en frambozensorbet 

Hollandse aardbeien    6.75 

Met 2 bollen vanille ijs, Haagse bluf 

Kaasplank    8.95 

Vraag de bediening naar ons kaas- 

assortiment, geserveerd met appelstroop 

en kletzenbrood 

 

 

 

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… 

 


