kindergerechten
Kip, patat en appelmoes 6,50
Drumsticks met frietjes en mayo 6,50
Kroket of frikandel met frietjes en mayo 6,50
Kipnuggets met frietjes en mayo 6,50
Pasta met een lekkere rode saus 6,50

sauzen (100cc)
Mayonaise 0,90
Curry 0,90
Tomatenketchup 0,90
Mosterd 0,90

afhaal
kaart

Chilisaus 0,90
Appelmoes (100gr) 0,90
Pindasaus 0,90

Bij Hen op Ameland
eten - drinken - slapen
Westerlaan 9
9161 AN Hollum
info@bijhenopameland.nl

Tel. 0519 556 345
www.bijhenopameland.nl

Stokbrood (26 cm) met kruidenboter 5,00
Chickenwings (4 stuks) 6,50
Halve kip van ‘t spit 7,50
zonder bijlagen

gerechten

Levertjes bij hen 18,50
op ouderwetse manier gebakken kippenlevertjes
met ui, champignons en spek

Kip poesta 18,50
roergebakken kipfilet met Argentijnse kruiden en
garnituur van gebakken champignons, ui en paprika

Huisgemaakte schnitzel 18,50
gebakken schnitzel van kip met stroganoff saus

Kip naturel 14,50
halve kip van ‘t spit

Kip piri piri 16,50
halve kip van ’t spit 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
mals gemarineerde kip stukjes met kroepoek,
atjar en ei geserveerd met rijst
(i.p.v. gebakken aardappelen)

Kip van beppe 17,50
halve kip van ’t spit geserveerd met gebakken
aardappelen met daar doorheen wortelen,
doperwten, spek, ui en champignons

Kip van hier 17,75
gegrilde kipfilet met Amelander honing mosterd saus

Kip van mijnheer 18,50
halve kip van ’t spit geserveerd met stroganoffsaus
en kippenlevertjes, gebakken met boerengarnituur

Oosterse kip 16,50
oosters gemarineerde kippendijtjes met boontjes,
paksoi, en cashewnootjes

Varkenshaas 18,75
varkenshaas belegd met brie en besprenkeld
met honing en walnoten

Paddenstoelen in tempura (vega) 16,50
in bierbeslag gefrituurde paddenstoelen,
met groentes van het seizoen

Vis van de dag dagprijs

Kip mozzarella 17,50
heerlijk gekruide kipfilet met mozzarella,
tomaat en rucola

Kip picasso 17,50
halve kip van ’t spit geserveerd met gebakken fruit

Al onze gerechten worden geserveerd met
gebakken aardappelen,
huisgemaakte appelcompote,
warme groente en een frisse salade.

