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Huisgemaakte schnitzel   18,50

gebakken schnitzel van kip met stroganoff saus

Kip van hier    17,75

gegrilde kipfilet met een Amelander honing mosterd saus

Kip van mijnheer   18,50

halve kip geserveerd met stroganoffsaus en kippenlevertjes, 

gebakken met boerengarnituur

Oosterse kip   16,50

oosters gemarineerde kippendijtjes met boontjes, taugé en cashew nootjes

Varkenshaas   18,75

varkenshaas belegd met gesmolten brie en besprenkeld met honing en walnoten

Paddenstoelen in tempura (vegetarisch)   16,50

in bierbeslag gefrituurde paddenstoelen, met groentes van het seizoen

Vis van de dag   dagprijs

vraag de bediening wat voor vis we vandaag gevangen hebben!

Al onze gerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, 

huisgemaakte appelcompote, en een frisse salade

hoofdgerechten diner
Kip patat en appelmoes   7,50

Drumsticks met frietjes en mayo   7,50

Kroket of frikandel met frietjes en mayo   7,50

Kipnuggets met frietjes en mayo   7,50

Pasta met een lekkere rode saus   7,50

Al onze kindergerechten kunnen ook besteld worden met gebakken 

aardappeltjes en groenten. Als dessert natuurlijk een lekker ijsje + verrassing!

kindermenu’s

Dame blanche   6,50

met vanille ijs en warme chocoladesaus

Huisgemaakte Soezen   7,50

met vanille ijs, advocaat en warme chocoladesaus

Warme apfelstrudel   8,00

Huisgemaakte apfelstrudel met kaneelijs en slagroom

Sorbet   7,50

met vanille ijs vers fruit en vruchtensaus

Kaasplankje   8,50

bestaande uit Amelander en overzeese kaasjes

Complete koffie!   8,50

Koffie of thee met huisgemaakte lekkernijen

desserts

Lekker slapen Bij Hen
Kom slapen bij hen op Ameland 

in 1 van onze lokale thema kamers. 

Allemaal voorzien van flatscreen tv, 

koelkastje, douche, toilet en 1 zelfs 

met whirlpool!

www.bijhenopameland.nl



Rijkelijk gevulde kippensoep   5,50

Tomatensoep*   5,50

met kip en prei

Amelander Mosterdsoep*   5,50

met uitgebakken spekjes

Uitsmijters*   vanaf 5,90

ham | kaas | spek

of gewoon lekker alles!

Omeletten*   vanaf 5,90

ham | kaas | spek

of met boeren garnituur*

Twee kroketten met brood of friet   7,50

Klassieke Clubsandwich met kip   9,50

Tosti   4,50

ham | kaas | salami

Salade van huis gerookte kip*   klein 8,50 | groot 12,50

met geitenkaas, rode biet, bacon en knoflookcroutons

      
Boerenbrood met pittige kip   7,90

gebakken ui, champignon, paprika en een heerlijke saus

Twaalf uurtje Bij Hen*   12,50

soep, brood, kroket, gebakken eitje, ham, kaas en een glaasje verse jus

* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen aangepast worden.

lunch voorgerechten diner
Broodplankje met huisgemaakte lekkernijen   6,50

Rijkelijk gevulde kippensoep   5,50

Tomatensoep*   5,50

met kip en prei

Amelander mosterdsoep*   5,50

met uitgebakken spekjes

Salade kalkoenfilet*   9,50

met een frambozen dressing

 
Salade van huisgerookte kip*   10,50

met geitenkaas, rode biet, bacon en knoflookcroutons

Carpaccio   9,50

dun gesneden kip met cashewnootjes, parmezaan en pestodressing

Preitaartje   8,50

gevuld met kip en mango

Kip ik heb je   8,50

in bier beslag gefrituurde kip met een frisse salade en chilisaus

Chickenwings   6,50

om je vingers bij af te likken zo lekker!!!

* Deze gerechten zijn vegetarisch of kunnen aangepast worden.

Salades kunnen ook besteld worden als maaltijdsalade

Kip Naturel   14,50

halve kip van de grill

Kip Piri Piri   16,50

half piepkuiken in de oven gegaard en bestreken 

met een overheerlijke piri piri marinade

Mega kipburger   16,50

Een mooie grote huisgemaakte kipburger met sla, 

tomaat, komkommer spek en ei

Kipsaté   17,50

spies van mals gemarineerde kip stukjes met kroepoek, 

atjar en ei geserveerd met rijst 

Kip van beppe   17,50

halve kip geserveerd met gebakken aardappelen met 

daar doorheen wortelen, doperwten, spek, ui en champignons

Kip mozzarella   17,50

heerlijk gekruide kipfilet met mozzarella, tomaat en rucola

Kip picasso   17,50

halve kip van de grill geserveerd met gebakken fruit

Levertjes bij hen   18,50

op ouderwetse manier gebakken kippenlevertjes met ui, 

champignons, paprika en spek

Kip Poesta   18,50

roergebakken kipfilet met argentijnse kruiden en garnituur 

van gebakken champignons, ui en paprika

hoofdgerechten


