
wij heten u van harte welkom in 

't stuttekot 

openingsuren:

maandag en woensdag: 11.30-14.00
donderdag en vrijdag: 

11.30-14.00/17.00-22.00
zaterdag:12.00-22.00
zondag: 12.00-21.00

tearoom op zaterdag en zondagmiddag
 van 14u tot 17u

bedankt aan oma Dorine opa José en nonkel Jens  voor de vele hulp!!



dagschotel: 

maandagmiddag tot vrijdagmiddag 
van 11u30 tot 14u00

(dinsdag gesloten)

14€  soep hoofdgerecht en koffie
13€ hoofdgerecht met soep of koffie

12€ hoofdgerecht

(bekijk ook de suggesties op de bordjes)
1 tafel = 1 rekening



       Aperitieven

         cava                           6
maison          6.5
picon 6.5
Ricard 6.5
kir         6

porto rood/wit 5
pineau 5
sherry 5
martini wit 5.5
martini rood 5.5

        campari orange          6,5
pasoa orange 6,5
pisang orange 6,5
safari orange 6,5
baccardi cola 6,5
whiskey cola 6,5
gin tonic (hendrickx's) 9
sangria wit/rood 7

mojito 8

1 tafel = 1 rekening



Aperitieven zonder alcohol

crodino bitter 4
crazy frog 4,5
cocktail giraf 4,5
ricard n.a 5
virgin mojito 6

bieren

pintje 2
carlsberg 2.2
kriek 2.2
witteke 2.2
rodenbach 2.2
star  (n.a) 2

1 tafel = 1 rekening



blond:
leffe 3.5
omer 3.5
duvel 3.5
pilaarbijter 3.8
vedette 3
karmeliet 3.8
kwaremont 3.5
brugse zot 3.5
westmalle tripple       3.5

        tongerloo prior          3.5
bernardus tripple 3,5

bruin:

leffe 3.5
orval 3.5
pilaarbijter 3.5
sint bernardus 6° 3
sint bernardus 8° 3.5
sint bernardus 12° 3.8
rochefort 8° 3.8
rochefort 10° 3.8
brugse zot 3.5

1 tafel = 1 rekening



wijn 

glas huiswijn wit droog/zoet 4
glas huiswijn rood 4
glas rosé                         4

fles huiswijn                        18

karaf 0,25cl wit/rood/rose  7
karaf 0,50 cl wit/rood/rose 12

glas suggestiewijn 4.5

karaf 0,25 suggestiewijn 9
karaf 0,50 suggestiewijn 15

fles suggestiewijn 21

glas cava                          6
fles cava                          21

1 tafel = 1 rekening



frisdranken

pepsi 2
pepsi max 2
limonade 2

        7up                             2
ice tea 2

gini 2.2
agrum 2
tonic 2.2
fruitsap 2
appelsap 2

plat water 25cl 2
spuit water 25cl 2
plat 1 liter 5
spuit 1 liter 5

fristi 2.2
cecemel 2.2
tonissteiner citroen 2.2
tonissteiner orange 2.2
tonissteiner vruchten 2.2

1 tafel = 1 rekening



warme dranken

koffie 2.5
kannetje koffie 4.5
thee              2.5

– munt
– caipirinha
– oma's garden
– sunshine
– rozebottel
– earl grey

espresso 2,5
deca 2.5
latte macciato 3
koffie verkeerd 3
cappuccino slagroom 3
cappuccino melk 3
warme chocomelk 3
warme chocomelk met slagroom  3,5
koffie met 3 ijspralines 5
verwenkoffie 8

1 tafel = 1 rekening



warm met extraatje

koffie van het huis      7,5
irish koffie   7,5
grand marnier koffie   7,5
calvados koffie   7,5
amaretto koffie   7,5
cointreau koffie   7,5
bailey's koffie   7,5
chocoretto   7,5
baileys met chocomelk 7,5

dreupeltjes

whiskey 6
calvados 6
grand marnier 6
amaretto 6
43 6
elexir 6
baileys 6
cointeau 6
potje advocaat 5

1 tafel = 1 rekening



hapjes

portie kaas   6
portie salami   6
portie kaas en salami   6
bordje spaanse ham    6
kippenboutjes (6 stuks)   6

hapje 't stuttekot 10
(combinatie van bovenstaande hapjes)

party snacks        12 stuks 6.5
   24stuks 10

bitterballen 12 stuks         6,5
calemaris 12 stuks 6,5
tapasplank 14

1 tafel = 1 rekening



kindergerechten
         met frietjes of brood, groentjes of appelmoes

kinderspaghetti    7.5
kinderlasagne    8.5
kinderrib    12
kippenboutjes (6)    7.5
kippenboutjes   (10)      8.5 

 kippennuggets    (6)      7.5
kippennuggets    (10)     8.5

 1/2 de gebakken hesp   10
frikadel (1 stuk)    7.5
frikadel (2 stuks)    8.5
bitterballen  (6)    7.5
bitterballen  (10)    8.5

1 tafel = 1 rekening



voorgerechten

kaaskroket  8
garnaalkroket 10
seranohamkroket 10

2 kroketjes naar keuze  14

gerookte zalm 12
carpaccio 12
scampi's van de chef (6 stuks)   12
parmaham meloen 12

(supplement frietjes 2,5)

1 tafel = 1 rekening



hoofdschotels vlees

ribbetjes 19
hammetje 19
gebakken beenhesp 19
halve kip 17
kalkoenbrochette               18
varkenswangetjes 20

kadoosje vlaams 16
(bladerdeeg gevuld met kaas, hesp, mosterd)

carpaccio 18
filet americain 18

bord 't stuttekot 18
(koude vis en vlees schotel)

biefstuk 20
entrecote 24

1 tafel = 1 rekening



hoofdgerechten vis

vispannetje                      20
scampi's van het huis(10)  20

gebakken zalm met bearnaise 20
gebakken zeetong (dagprijs)

kadoosje vis 18
(bladerdeeg opgevuld met gerookte zalm en 
kruidenkaas)

toast zalm 16
toast heilbot 16
toast zalm en heilbot 16

1 tafel = 1 rekening



kroketjes met frietjes of brood

kaaskroketjes 
1 stuk      10
2 stuks     14
3 stuks     17

garnaalkroketjes
1 stuk       14
2 stuks     16.5
3 stuks     19

serranohamkroketjes
1 stuk       14
2 stuks     16.5
3 stuks     19

trio van kroketjes   19
3 kroketjes mix naar keuze 19 

1 tafel = 1 rekening



      slaatjes (met brood of frietjes)

slaatje kip en scampi 19
slaatje kip 17
slaatje scampi 19
slaatje geitenkaas 17
slaatje tonijn 17
slaatje gerookte zalm 20
slaatje parmaham meloen   18

pasta

spaghetti      14
lasagne      14
tagliatelle kippenreepjes en pesto      17
tagliatelle spinazie, room, gebakken zalm 20
tagliatelle scampi curry (10stuks)      20

1 tafel = 1 rekening



boterhammen

boterham kaas  9.5
boterham ham  9.5
boterham paté  9.5
boterham kaas-hesp-paté    9.5

boterham tonijnsalade  9.5

boterham schelle van de zeuge warm
12.5

boterham schelle van de zeuge koud
12.2

bord stuttekot 18
(koude vis en vlees schotel met brood of frietjes)

portie frietjes                    2.5

1 tafel = 1 rekening



croques

croque vuist 7.5
croque garni 10.5
croque hawai 12,5
croque madame 12,5
croque zalm 14,5
croque boem-boem 14
croque boem-boem met spiegeleitjes 15

onze croques worden geserveerd met verse groentjes 
uitgezonderd de croque vuist.

portie frietjes                    2.5

1 tafel = 1 rekening



brusselse wafel

wafel boter en suiker 3.5
wafel ijs 4
wafel slagroom 4
wafel ijs en slagroom 4.5
wafel chocoladesaus 4.5
wafel mikado 4.8
wafel advocaat 5

desserts

progres 5
warme appeltaart 5
warme appeltaart met ijs 5,5
warme appeltaart met slagroom 5,5
warme appeltaart met ijs en slagroom 6

moeilleux van chocolade met bolletje ijs      6
tiramisu 6
chocomousse       6
verwenkoffie 8

1 tafel = 1 rekening



ijs

kinderijsje uit de bak  2.5

kinderijsje 1 bol  2.5
kinderijsje 2 bollen  3.5

(supplement slagroom/chocoladesaus +0,50)

coupe vanille  6
vanille suikervrij  6
dame blanche  6,5
dame noire  6,5

coupe brésilienne 6,5
coupe advocaat 6,5
coupe aardbeienijs 6,5

coupe pistache puur 6,5
coupe praline 6,5
coupe stracciatelle 6,5

coupe verse aardbeien (seizoen)    8

1 tafel = 1 rekening


