


Skeutje bij heeft alle ingrediënten voor een gezellige middag of avond uit!

Of U onze zaak nu café, restaurant, brasserie, bar, kroeg of feesttent noemt, U kunt genieten 
van lekker eten en een ongedwongen sfeer.

Als het om lekker happen en gezellig stappen gaat bent u bij Skeutje bij aan het juiste adres. 

Want dagelijks vanaf 16:04 uur tot in de late uurtjes kunt u volop genieten van alles wat wij u 
te bieden hebben. En dat is een heleboel!

Klein bestek

To en zijn maatjes
Tomatensoep met skeutje room ! 5,43

Abrahams geheim
Grove mosterdsoep met een skeutje room ! 5,43

De rode loper
Carpaccio XXL voor als je echt honger hebt ! 14,97

Rode Kaart
Rundercarpaccio ! 8,66

Rookgenot
gerookte zalm ! 8,66

Laat je verrassen door de chef-kok van Skeutje Bij
Drieluik

! 8,67

Bella Italia 
Serranoham met meloen ! 8,63

Groot bestek

Gekheid zonder stokje
Varkenshaassaté met atjar en kroepoek ! 13,81

Panfluit
Spareribs geserveerd met twee sausjes ! 13,96

Vlees noch vis 
Kipfilet gevuld met brie en pesto, 
omringd door Serranoham

! 13,98

Gemekker
Lamsrek met honing-tijm-saus ! 17,23

Door het oog van de naald
Ribeye - 300 gr ! 17,12

We dansen de Gamba

kop & staart, wel  even zelf pellen of vraag het de kok ! 14,97 

Grote smurf

Voor onze kleine gast hebben wij natuurlijk ook van alles. Bijvoor-
beeld friet met een kroket, maar het kan ook met een frikandel of 
misschien wel met bitterballen of wat dacht je van kipnuggets en 
dat alles met  mayonaise en appelmoes.

En dat alles voor ! 4,76

Vegetarisch

To en zijn maatjes
Tomatensoep met skeutje room ! 5,43

Abrahams geheim
Grove mosterdsoep met een skeutje roomt ! 5,43

Popeye
Spinazie envelop - volkoren bladerdeeg 
gevuld met spinazie, ei, en tofu !  13,83

De Tiroler 
Groenten-strudl ! 12,73

Slome Sjaakie
Slakken met champignons, gebakken in knoflookboter
(als u ze langzaam eet, zijn ze het  lekkerst)

!    6,23

Hoe een koe een haas vangt
! 14,91Biefstuk, geserveerd met pepersaus

Zal ’m dat zijn
Gebakken zalm, geserveerd met hollandaisesaus ! 14,93

Kapitein Haak       
! 14,01Zeebaarsfilet op de huid gebakken, geserveerd 

met hollandaisesaus

Broodje K.O.
Stokbroodje met kruidenboter ! 3,93

Stinkbom
Knoflook-tijmbol met tapanade ! 4,83

Alle gerechten worden geserveerd met passende garnituur

Door oma’s tuintje
Frisse salade met keuze uit gamba’s /tonijn of kip
Ook eventueel te bestellen als hoofdgerecht

! 7,14


