
 

 

 

Lunchkaart 

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! 

 

Eggs 

Benedict kip   9  

Gerookte kip, houthakkersbrood, 

tuinkruiden, gepocheerde eieren, 

hollandaise 

Benedict Zalm    9.5  

Gerookte zalm, houthakkersbrood, 

tuinkruiden, gepocheerde eieren, 

hollandaise 

Benedict Avocado    9.5 

Verse avocado, geitenkaas, tuinkruiden, 

gepocheerde eieren, houthakkersbrood, 

hollandaise  

 

 

 

 

 

 

Spiegelei Spanje    8.25 

2 eieren, chorizo van iberico, avocado, 

trostomaat, rode ui, knapperige sla, 

Basilicummayonaise, houthakkersbrood 

Spiegelei Italie    8.25 

2 eieren, uitgebakken pancetta, 

parmezaan, kappertjes, trostomaat, 

basilicummayonaise, houthakkersbrood 

Spiegelei Holland    7 

2 eieren, boeren belegen kaas 

meegebakken, tuinkruiden , 

houthakkersbrood 

 

Tosti’s 

Gemaakt van ambachtelijk 

maisbrood 

Bij Hen    7 

Pulled chicken, boeren belegen kaas, 

geroosterde courgette, gerookte ketchup 

Tuna Melt    7 

Tonijn, geroosterde courgette, rode ui, 

oude cheddar, gerookte tabasco 

mayonaise 

Buffelmozzarella    7 

Trostomaat, oregano, geroosterde 

courgette, basilicummayonaise 

 

 



 

 

 

 

 

Soep 

Soto Ajam soep    7.5 

Indonesische kippensoep, ei, taugé, 

sperziebonen, rijst, uitgebakken uitjes 

 

Salades 

Salade buffelmozzarella    13 

Trostomaat, gemarineerde avocado, 

gegrilde groenten, basilicum, 

balsamicovinaigrette 

Salade huisgerookte zalm    13.5 

Komkommer, mosterdsla, gekookt eitje, 

rode ui, zoetzure venkel en bospeen, 

croutons 

Ceasar salade    12 

Met geplukte en gerookte Tante Door kip, 

ceasardressing, parmezaan, avocado, 

geroosterde babymais, tomaat, 

gepocheerd ei 

• Salades worden geserveerd met 

brood en boerenroomboter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specials 

New York style Pastrami Club    12.5 
Gegrild maisbrood, gekarameliseerde sjalot, 

basilicummayonaise, ingelegde bospeen en 

venkel, knapperige sla, ei, geserveerd met 

oerfriet 

Kipkroket    7.5 

2 kipkroketten, houthakkersbrood, boeren 

roomboter en grove mosterd 

Kroket De Bourgondier    8.75 

2 rundvleeskroketten  “van oma’s 

draadjesvlees”, houthakkersbrood, boeren 

roomboter en grove mosterd 

Black Angus Beefburger    17 

Black Angus Beefburger, tomaat, ogollos sla, 

mayonaise van gerookte tabasco, uitgebakken 

pancetta, gekarameliseerde sjalot, oude 

cheddar, geserveerd met oerfriet 

 


