
FEESTEN 
& 

PARTIJEN



DINER
OPTIES



3-gangen keuzemenu voor gezelschappen vanaf 15 personen

U kunt uw eigen 3-gangen menu samenstellen uit onderstaande arrangementen met

een  gevarieerde keuze aan vlees, vis en vegetarische gerechten. Wij vragen u een

keuze te maken uit 1 of, in overleg, 2 gerechten per gang van een arrangement. Uw

keuzes presenteren wij aan tafel waar uw gasten tijdens de gelegenheid uit kunnen

kiezen. 

Arrangement 1 | €27,50 p.p.

Voorgerecht

·Carpaccio | citroenmelisse dressing | pesto | parmezaan | pijnboompit

·Rauwe zalm | wakamé | komkommer | sesam | sojamayonaise

·Watermeloen van de Big Green Egg | feta | muntmayonaise | krokant brickdeeg (V)

Hoofdgerecht

·Diamanthaas | aardappel mousseline | groene asperge | bospeen | kalfsjus

·Kabeljauw | antiboise | bulgursalade

·Gnocchi | bospaddenstoel | artisjok | spinazie | parmezaan (V)

Nagerecht

·Dessertparade

Arrangement 2 | €32,50 p.p.

Voorgerecht

·Langzaam gegaarde kalfsmuis | cherry tomaat | basilicumcrème | parmezaan

·Tonijn tataki | frisse oosterse salade | hoisin

·Gazpacho | burrata | watermeloen | granaatappel | avocado (V)

Hoofdgerecht

·Picanha | rode wijn jus | groene asperge | bospeen | pastinaakpuree

·Doradefilet | za’atar marinade | citroen olijfolie spaghettini

·Gele curry risotto | paksoi | rode peper | koriander | peulen (V)

Nagerecht

·Dessertparade



Arrangement 3 | €37,50 p.p.

Voorgerecht

·Bresaola | truffelmayonaise | parmezaan

·Gestoomde coquille | gemarineerde peen | citrusgel | bieslookcrème | gepofte rijst

·Tartaar van vleestomaat | avocado | pulled jackfruit | lookmayonaise (V)

Hoofdgerecht

·Entrecote NZ | rode wijn jus | groene asperge | bospeen | pastinaakpuree

·Zeebaarsfilet | limoenrisotto | kruidenolie | venkel

·Pompoen wellington | pastinaakpuree | pompoenpitolie | zoetzuur pompoen (V)

Nagerecht

·Dessertparade



Walking dinner arrangement 7 gangen | €28,50 p.p. |

(vanaf 25 personen)

Een ideale optie voor informele gelegenheden. Al borrelend genieten uw

genodigden van heerlijke mini-gerechtjes die onze bediening gedurende de avond

zal serveren. In overleg kan het walking dinner aan eventuele (dieet)wensen

worden aangepast. Het walking dinner serveren we vanaf 30 personen.

3 kleine voorgerechten

·Zalm | wakame | hoisin | sesam

·Gerookte eendenborst | balsamicomayonaise | pastinaakchips

·Caprese | pesto | tomaat | mozzarella | basilicum

3 kleine hoofdgerechten 

·Mini burger | pulled beef | BBQ Jack Daniels saus

·Zeewolffilet | tomaat | pesto | gegratineerde kaas

·Gele curry risotto | paksoi | peulen | rode peper | bosui

Extra optie (+€1,50) 

·Puntzakje oerfriet | truffelmayonaise

1 dessert

·Bavarois | coulis | tuile



BUFFET



Buffetten Bij Hen 

Geniet van een uitgebreid buffet met warme en koude voorgerechten, een ruime

keuze uit vlees, vis en bijgerechten, bereid op de Big Green Egg. In overleg kan het

buffet aan (dieet)wensen worden aangepast en eventuele aanvullende producten

kunnen worden besproken tegen een meerprijs. Ter afsluiting serveren wij, wanneer

gewenst, een feestelijk dessertbuffet met verschillende soorten patisserie en

bavarois. 

Saté buffet | €19,50 p.p. (vanaf 30 personen)

·Gemarineerde kippendijspiesen van de Big Green Egg (3st p.p.)

 atjar | kroepoek | gebakken uitjes | satésaus

·Desembrood met verschillende dips

 kruidenboter | citroen aioli

·Huzarensalade

 rauwkost | augurk | gekookte eitjes

·Groene salade + nasi goreng + oerfriet



Bistro buffet | €25,50 p.p. (vanaf 30 personen)

Voorgerechten

·Desembrood met verschillende soorten dip

Bij Hen dip | olijven tapenade | kruidenboter

·Verse dagsoep

(een soep op het buffet)

·Ceasar salade

Kippendij van de BGE | Romaine sla | parmezaan | tomaat | ceasar dressing | ei 

·Koude pastasalade

Pesto | cherry tomaat | basilicum | mozzarella

Hoofdgerechten

·Kalfssukade / diamanthaas

kalfsjus | groenten van de Big Green Egg

·Tante door kip

¼ kip | citroen-knoflook marinade | peterselie

·Langzaam gegaarde zalm

venkel | sinaasappel

Aardappelgarnituur naar keuze (2 keuzes)

* Gepofte zoete aardappel

* Krieltjes gegaard in kippenvet

* Roseval aardappel met rozemarijn en tijm uit de oven

* Oerfriet

* Aardappelgratin van La Ratte aardappel

Dessertbuffet optie (+€5,50 p.p.)

Dessertbuffet parade op basis van verschillende ijs-/bavaroistaarten 



BBQ
BUFFET



Basis BBQ buffet (zomer) | 29,50 p.p. (vanaf 30 personen)

Koude gerechten

·Desembrood met verschillende soorten dip

Bij Hen dip | olijventapenade | kruidenboter

·Ceasar salade

Kippendij van de BGE | Romaine sla | parmezaan | tomaat | ceasar dressing | ei 

·Koude pastasalade

Pesto | cherry tomaat | basilicum | mozzarella

Warme BBQ gerechten

·     ¼ Tante Door kip / kippendijenspiesen

·     Schotse Angus burger

·     Seizoensgebonden vis (keuze: zeebaars / zalm / dorade)

Bijgerechten

·     Oerfriet

·     Verschillende groenten van BBQ

·     Gepofte Roseval aardappel met rozemarijn en knoflook / maiskolf van BBQ

Vegetarische opties

·     Portobello gevuld met gorgonzola

·     Bietenburger

Dessertbuffet optie (+€5,50 p.p.)

Dessertbuffet parade op basis van verschillende ijs-/bavaroistaarten 



Luxe BBQ buffet (zomer) | 35,50 p.p. (vanaf 30 personen)

Koude gerechten

·Desembrood met verschillende soorten dip

Bij Hen dip | olijventapenade | kruidenboter

·Ceasar salade

Kippendij van de BGE | Romaine sla | parmezaan | tomaat | 

ceasar dressing | ei 

·Koude pastasalade

Pesto | cherry tomaat | basilicum | mozzarella

·Verse fruitsalade

Verschillende soorten vers fruit 

Warme BBQ gerechten

·     ¼ Tante Door kip 

·     Iberico burger

·     Spies van ossenhaaspuntjes

·     Seizoensgebonden vis (keuze: zeebaars / zalm / dorade) 

Bijgerechten

·     Oerfriet

·     Verschillende groenten van BBQ

·     Gepofte Roseval aardappel met rozemarijn en knoflook / 

maiskolf van BBQ

Vega opties

·     Portobello gevuld met gorgonzola

·     Bietenburger

·     Groentespies

Dessertbuffet optie (+€5,50 p.p.)

* Dessertbuffet parade op basis van verschillende ijs-/bavaroistaarten 



RECEPTIE
ARRANGEMENTEN



Receptie arrangementen (vanaf 25 personen)

Receptie Zoet | €19,50 p.p. | tijdsbestek van 2 uur

•Ontvangst met koffie of thee

·Onbeperkt drankjes uit het assortiment Hollandse Bar 

•Selectie van petitfours geserveerd of stuk gebak uit assortiment p.p.

·Eenmaal rondgang luxe koud hapje

·Eenmaal rondgang gemengd bittergarnituur

Receptie Hartig | € 21,50 p.p. | tijdsbestek van 2 uur

•Ontvangst met bubbels / non-alcoholisch aperitief 

•Onbeperkt drankjes uit het assortiment Hollandse Bar

•Olijven en nootjes geserveerd op tafel 

•Verschillende hapjes geserveerd, graag 1 van de onderstaande borrels kiezen:

 Oud Hollandse borrel

•Eenmaal rondgang van verschillende worst & kaas

•Eenmaal rondgang van bitterballen met mosterd

•Eenmaal rondgang van kaasstengels 

 Bij Hen Borrel

•Flatbread met Bij Hen dip op tafel

•Tweemaal rondgang kip lekkernijen: 

kipstrips / wings / kipnuggets

•Eenmaal rondgang flammkuchen BBQ kip 

 Vegetarische Borrel

•Eenmaal rondgang bieterballen & 

mozzarella-tomaat kroketjes

•Eenmaal rondgang kaasstengels 

•Rauwkost met dip op tafel

Gemengde Borrel

•Tweemaal rondgang gemengd 

bittergarnituur 

•Flatbread met Bij Hen dip op tafel

•Rauwkost met dip op tafel



 Uitbreidingen: 

•Terrashuur per uur (rechterkant terras 400 wijk + gedeelte grasveld) 

Weekend (vr-za-zo) € 85,- | Doordeweeks (ma-wo-do) € 55,-

•Verlenging Hollandse bar per half uur € 3,50 p.p. | Buitenlands op nacalculatie

•Bittergarnituur €0,75 per hapje p.p.

Uitleg Hollandse bar: 

• Warme dranken (excl. alcoholhoudende warme dranken) 

• Frisdranken 

• Vruchtensappen 

• Huiswijnen 

• Heinekenbier van de tap 

• Jenevers (Jonge Jenever, Berenburg, Bessen, 

Citroenbrandewijn en 

Jägermeister)



•Onbeperkt thee (assortiment) / koffie / verse jus d’orange

 High Tea Arrangement €22,50 p.p. (vanaf 15 personen)

De high tea kan worden gereserveerd tussen 11:00 en 16:00 uur en is gebaseerd

op een tijdsbestek van 2,5 uur.

•Een ronde hartige hapjes (4 p.p.) geserveerd op houten planken

•Een ronde zoete hapjes (4 p.p.) geserveerd op houten planken

•Ontvangst of afsluiting met een glas bubbels / huiswijn / Heineken

Kinderarrangement (t/m 12 jaar) | €12,50 p.p. 

Ideaal arrangement voor kinderverjaardagen of als extra optie tijdens uw

evenement of trouwdag, geen omkijken naar de kids en ook zij beleven een

memorabele dag!

·Minigolf (benodigdheden)

·Onbeperkt limonade 

·Verse oerfriet met snack naar keuze (kroket / frikandel / kipnuggets)

·1 bolletje ijs naar keuze / perenijsje / raketje



ZAKELIJK



Broodjes buffet €21,50 p.p. (vanaf 15 personen)

Een ideaal buffet voor een bijeenkomst overdags, vergaderingen en/of zakelijke

besprekingen.

•1 croissant | 1 pistolet | 1 desembrood p.p.

•3 verschillende soorten kazen

•3 verschillende soorten vleeswaren

•Huisgemaakte eiersalade

•Zoet beleg waaronder jam & hagelslag

•Een schaal met verschillende stukken fruit of fruitsalade 

•Karaffen: melk | verse jus d’orange | water | koffie | thee

Vergaderpakket | €12,50 p.p. 

Bij Hen beschikt over een ruime (vergader)zaal voor zakelijke bijeenkomsten. Wij

voorzien u graag met de benodigdheden voor een prettige manier van zaken

doen!

·     Ontvangst met koffie of thee

·     Gebruik ATV (Audio – TV – Geluid)

·     Afgesloten zaal met airconditioning

·     Flipover, notitieboeken en pennen tot beschikking

·     Onbeperkt plat & bruisend water 



FEESTAVOND



Feestavond arrangementen Bij Hen

Bij Hen beschikt over een mooie zaal op de eerste verdieping. Deze is rolstoelvriendelijk door

de lift en de toiletten zijn op dezelfde verdieping. Boven beschikken wij over een volledig

uitgeruste bar, airconditioning, geluidsinstallatie en alle feestbenodigdheden. Daarmee zorgen

wij dat u een onvergetelijke feestavond beleeft. De zaal heeft een capaciteit van 200

personen en wij rekenen geen zaalhuur. Feestavond arrangementen gaan vanaf 50 personen en

zijn gebaseerd op een tijdsbestek van 4 uur. 

Feestavond 1 | € 32,50 p.p. op een tijdsbestek van 4 uur

•Koffie met friandises of glas bubbels bij binnenkomst 

•Onbeperkt drankjes uit het assortiment Hollandse Bar 

•Luxe zoutjes en nootjes geserveerd op tafel 

•Driemaal een rondgang met gemengd bittergarnituur 

•Afsluiten van het feest met een puntzakje oerfriet met truffelmayonaise 

Feestavond 2 | € 34,50 p.p. op een tijdsbestek van 4 uur

•Glas bubbels bij binnenkomst 

•Onbeperkt drankjes uit het assortiment Hollandse Bar

•Luxe olijven, zoutjes en nootjes geserveerd op tafel 

•Driemaal een rondgang met gemengd bittergarnituur

•Eenmaal een rondgang met luxe fingerfood hapjes

•Afsluiten van het feest met een puntzakje oerfriet met truffelmayonaise

Feestavond 3 | € 38,50 p.p. op een tijdsbestek van 4 uur

•Glas bubbels bij binnenkomst 

•Onbeperkt drankjes uit het assortiment Hollandse Bar

•Luxe olijven, zoutjes en nootjes geserveerd op tafel 

•Driemaal een rondgang met gemengd bittergarnituur 

•Eenmaal een rondgang met luxe fingerfood hapjes

•Charcuterie: De Chef snijdt live verschillende Spaanse en Italiaanse worsten met de Berkel

snijmachine met daarbij geroosterde foccacia & dips geserveerd

•Afsluiten van het feest met een puntzakje oerfriet met truffelmayonaise

Uitbreidingen: 

•Verlenging per half uur Hollandse bar €3,50 p.p. 

•Buitenlands gedistilleerd op nacalculatie 

•Ombouwkosten (bijvoorbeeld van diner naar feestavond) eenmalig €75,-



JA WIJ
WILLEN!



Ja wij willen!

Van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk! Als officiële trouwlocatie

zouden wij het een eer vinden om deze onvergetelijke dag tot in de kleinste details te

mogen organiseren. Twijfel niet om contact op te nemen met ons voor een vrijblijvend

kennismakingsgesprek en een rondleiding!

De dag kan bestaan uit een selectie van bovenstaande arrangementen en (bijna) alles

kan in nauw overleg worden aangepast aan uw verwachtingen.

Eventuele extra bijkomstigheden van de trouwdag

•    Ontvangst welkomstaperitief (ook non-alcoholisch) en amuse €4,50 p.p.

Een warm welkom voor uw gasten met een glas bubbels en een klein hapje.

•     Een signature cocktail €5,- p.p.

Toch een persoonlijke favoriet buiten Hollandse bar om? Binnen een arrangement

kunnen wij in overleg voor €5,- per persoon een cocktailronde aanbieden. 

 

•     Schotelgeld bruidstaart €2,50 p.p.

Wij ontvangen de bruidstaart en stellen hem veilig/koel tot het moment van serveren.

Na het aansnijden door het bruidspaar serveren wij de taart uit aan de gasten.

•     Decoratiekosten eenmalig €75,-

Wanneer er sprake is van levering van versiering zonder het zelf te verzorgen, rekenen

wij decoratiekosten. Wij leveren zelf geen decoratie materiaal.

•     Schoonmaakkosten eenmalig €50,-

Wanneer u de regels uit de offerte overtreedt (bijvoorbeeld gebruik confetti/rijst) of er

geen mogelijkheid is om een volgende dag de zaal zelf op te ruimen rekenen wij

eenmalig schoonmaakkosten.

•    Ombouwkosten (bijvoorbeeld van diner opzet naar feestavond) eenmalig €75,-

Wanneer uw gezelschap de zaal meerdere dagdelen bezet en er sprake is van het

ombouwen van decor rekenen wij eenmalig ombouwkosten. Het personeel zal

ongemerkt de zaal omtoveren naar de gewenste volgende setting.



•     Terrashuur per uur | weekend (vrij-za-zo) €85,- | doordeweeks (ma-wo-do) €55,-

Is er sprake van gebruik van het terras en/of afzetting ervan voor de reguliere gasten,

voor bijvoorbeeld uw receptie/proostmoment buiten, rekenen wij terrashuur.

(rechterkant van 400 wijk) | (april tot oktober). 

•     Hollandse bar assortiment | 7,- per persoon per uur

Naast een arrangement kunt u losse uren afkopen voor het bar assortiment.

 * Decoratie / Entertainment / Vers bloemwerk / Lopers / Lichtshow / Fotografie /

Trouwvervoer etc. is op eigen initiatief. Wel kunt u altijd vragen voor eventuele

connecties of advies, kortom wij denken graag met u mee! 







Wij helpen u
graag in het

organiseren van
uw bijeenkomst of
evenement! Neem
gerust contact op
via info@bijhen.nl
voor het plannen

van een
vrijblijvend
gesprek &

rondleiding!


