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instagram.com/bijdeneut 

ETEN, DRINKEN EN SPELEN DOE JE. . .  BI J  DE NEUT!

Terwijl de kinderen zich uitleven in de klimtorens, glijbanen 
en kabelbanen van de binnenspeeltuin, genieten de ouders 
ontspannen van een heerlijke cappuccino met appeltaart. En 
heb je honger gekregen van al dat spelen, dan kun je bij ons 
genieten van vers gemaakte pizza’s, pasta’s en pannenkoeken. 

Maar ook voor Italiaans schepijs, of een heerlijk broodje voor 
thuis of op het werk ben je bij ons aan het goede adres. 

Iedereen is welkom bij Bij de Neut!

W E L K O M  B I J  D E  N E U T !
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Deze gerechten zijn vegetarisch 
te bestellen. 

Deze gerechten zijn glutenvrij 
te bestellen. 

Onze producten kunnen allergenen bevatten. Heb je 
een allergie? Meld dit dan aan ons, zodat wij onze 
gerechten voor je kunnen aanpassen.

speciale wensen

QR CODE 
BESTELLEN

DE 100 PROCENT 
ALTIJD TEVREDEN 
GARANTIE! 

LEESBRILLEN GELIJKTIJDIG

VIERVOETERSDOGGY DOOSAFHALEN

In bepaalde zones bij 
Bij de Neut is het 
enkel nog mogelijk 
om met QR-code te 
bestellen.

Hoe werkt het? Scan met de 
camera op je telefoon de code die 
op de tafel staat. En vervolgens 
kun je bestellen wat je graag 
wenst. 

Bij Bij de Neut eet je 
altijd lekker. Toch kan 
het een keer voorkomen 
dat je niet helemaal 
tevreden bent.
 
Meld het ons direct en we maken 
met alle liefde en plezier een 
nieuw gerecht naar keuze voor je 
klaar.

Ben je je leesbril 
vergeten? Geen enkel 
probleem!
 
Aan onze medewerkers kun je 
een leesbril vragen. We hebben 
een doos vol met verschillende 
sterktes.

Doordat we 
verschillende keukens 
hebben doen wij  
ons uiterste best 
om je bestelling 
gelijktijdig op te 
dienen, helaas kan het 
soms voorkomen dat dit 
niet lukt.

Helaas zijn honden 
niet welkom in ons 
restaurant. 

Op ons buitenterras mag 
je je trouwe viervoeter wel 
meenemen, mits je hem (of 
haar) aangelijnd houdt. 

Heb je genoeg gegeten, 
maar is er toch nog 
pizza, pasta of 
pannenkoek over?
 
Dan pakken wij deze graag voor 
je in, in onze speciale doggy doos. 
Zo kan je er thuis nog heerlijk van 
nagenieten.

Geen zin om te koken, 
laat thuis van werk of wil je 
genieten van onze heerlijke 
gerechten op locatie?  

Bij Bij de Neut kun je de lekkerste pizza’s, pasta’s, salades en broodjes 
afhalen. Bel ons, of bestel online via de website, dan zorgen wij dat je 
bestelling op het afgesproken tijdstip voor je klaar staat. Breng tijdens 
een wandeling ook eens een bezoek aan onze Italiaanse ijssalon

Geniet thuis en op het werk van de heerlijke gerechten van 
Bij de Neut.

Wij geven één rekening per tafel.

E T E N ,  D R I N K E N ,  S P E L E N ,  J E  V E R J A A R D A G  V I E R E N  E N . . . . .

*Deze actie geldt niet voor de zondagsbrunch, kinderfeestjes en afhaalbestellingen. Voor de overige voorwaarden zie 
www.bijdeneut.nl. Graag even aangeven bij het bestellen van uw eten.

De jarige eet gratis! *De jarige eet gratis! *
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Cava      8,25
Aperol Spritz     8,75
Port wit     4,75
Port rood     4,75
Martini bianco    4,75
Rode wijn     4,50
Witte wijn     4,50
Zoete witte wijn    4,50
Rosé      4,50
Huiswijn per fles    22,50

Koffie      2,85
Cappuccino      3,10
Espresso     2,90
Dubbele espresso    5,20 
Koffie verkeerd     3,10
Latte macchiato     4,00
Thee       2,70
Warme chocomel    3,25
(slagroom +   0,75)

Alle koffies kunnen cafeïnevrij 
gemaakt worden.

Hertog Jan 25cl.  5,1%   3,10
Hertog Jan 45cl.  5,1%   5,50
HJ Weizener 30cl. 5,7%   4,10
HJ Weizener 50cl. 5,7%   6,20
La Chouffe 33cl. 8,0%   5,50
Leffe Blond 33cl.  6,6%   4,60
Duvel 33cl.   8,5%   5,50
Duvel 666 33cl.  6,66%   4,25
Wisselfust Brouwerij ’t IJ  
Zie krijtborden

Licor 43     5,00
Grand Marnier     5,00
Amaretto     5,00
Baileys     5,00
Bacardi     5,00
Jameson Irish     6,00
Johnnie Walker Red Label   6,00

Gin Tonic Bij de Neut    9,75
Bobby’s gin / tonic / komkommer
citroen / munt 

Hoegaarden  4,9%   4,25
De Koninck Bolleke 5,2%   4,50
Tripel d’Anvers 8,0%   5,75
Tripel Karmeliet 8,4%   5,75
Leffe Dubbel  6,5%   4,60
Grolsch Radler 2,0%   3,50
Liefmans  3,8%   4,00
Brouwerij ’t IJ Blondie 5,8%   5,10
Brouwerij ’t IJ IPA 6,5%   5,60
Westerhovens Blond 6,0%   5,00
Corona   4,5%   6,00
Daura Damm   5,4%   3,60 

Hertog Jan   0,0%    3,10
Grolsch Radler  0,0%    3,50
Leffe Blond   0,0%    4,60
Liefmans   0,0%    4,00
Brouwerij ’t IJ Free IPA  0,5%    5,60
Brouwerij ’t IJ Vrijwit 0,5%    5,00

Alcoholvrije witte wijn   4,50
Alcoholvrije rode wijn   4,50
Alcoholvrije rosé    4,50

Alcoholvrije Gin Tonic    9,75 
Fluere Gin / tonic / komkommer
citroen / munt 

Latte Speculoos    5,95
Siroop / slagroom / bastogne
Latte Caramel     5,95
Siroop / slagroom / caramelfudge
Verse munt thee    3,60
Verse gember thee    3,60
Irish Coffee (Jameson)   7,25

Coca cola zero    2,90
Coca cola zero cherry   2,90
Sprite      2,90 
Fanta orange zero    2,90
Fuze tea green zero    3,10
Chaudfontaine blauw    2,90
Chaudfontaine rood     2,90
Chaudfontaine blauw 0,75 l.   7,00
Chaudfontaine rood 0,75 l.   7,00

Coca cola      3,00  
Fanta orange     3,00
Fanta cassis      3,00
Rivella      3,20
Ginger ale     3,10
Bitter lemon      3,10
Tonic      3,10
Fuze Tea sparkling    3,20
Fuze Tea green    3,20

Appelsap   3,00
Perensap   3,00
Appel, peer & gembersap 4,50
Sinaasappelsap  4,00
Appel- en vlierbessensap 4,50
Tomatensap   4,50

dranken kaart
WARME DRANKEN BIEREN VAN HET VAT STERK SPUL

GIN TONICBIEREN OP FLES

ALCOHOLVRIJE DRANKEN

WIJNEN EN APERITIEVEN

WARME SPECIALS

SUIKERVRIJE DRANKEN

FRISDRANKEN

FRUITSAPPEN

Appeltaart      4,75   
Seizoens cheesecake    4,75  
Bij de Neut brownie    4,25
Red velvet cake     5,25
Diverse zoetigheden   
zie gebaksvitrine 
  

LEKKER VOOR BIJ DE KOFFIE

BIJ DE BORREL
Bij de Neut plank     29,50
Brood met dips / bruschetta’s met tomatenblokjes 
olijven / gemarineerde garnalen / cervelaat
oude kaas met balsamicostroop / kaasstengels
Willy Nacho Classic / truffelchips 
mini snacks (8st.) met mayonaise en curry 

Ambachtelijke bitterballen    6,50
8 st. met mosterd

Mini frikandellen    4,50 
6st. met mayonaise

Assortiment mini snacks   14,50
16st. met mayonaise / curry 

Willy Nacho Classic    9,50
Tortilla chips / frisse tomatensalsa 
classic salsa / geraspte kaas / zure room
(Guacamole  +2,50)

Willy Nacho Sharing Plate    12,50
Tortilla chips / frisse tomatensalsa 
classic salsa / cheese dip / guacamole crème
chipotlemayonaise / barbecue saus
(Guacamole  +2,50)

Willy Nacho Pulled Pork    15,50
Tortilla chips / pulled pork / kaassaus
barbecuesaus / zure room / zoet zure groenten 
(Guacamole  +2,50)  

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Kijk op de volgende pagina 
voor de kinderdranken.

Snackpizza       5,25
olijfolie / zeezout / aioli

SPECIAL
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Alleen maar lekkere gerechten voor kinderen!

Ranja     1,80
Aardbei / Cassis
Bubblegum / Mango
Bij de Neut / Peer
Meloen / Groene appel
Citroen / Sinaasappel

Fristi    3,00
Chocomel   3,00

DRINKEN

AVONDETEN

Kleine pomodorisoep      4,00
basilicumolie / groene kruiden
Kleine courgette-broccolisoep     4,50
Spekjes / groene kruiden

Kinderpizza Margherita      7,50
Kinderpizza Hawaii      8,50
Kinderpizza Salami      8,50

Kinderpasta Bolognese     9,50
Kinderpasta Pollo      10,50
Kinderpasta Gamba (zonder pepertjes)   13,50

Kinderpannenkoek   7,50
Versier zelf je kinderpannenkoek 
met allerlei lekkere dingen.

Grote pannenkoek   10,50
Versier zelf je pannenkoek 
met allerlei lekkere dingen.

MIDDAGETEN

Worstenbroodje      3,75
Tosti ham / kaas     4,75
1 Kroket met brood / mayonaise / salade   4,50
2 boterhammen met beleg    3,75
(hagelslag, pindakaas, nutella, jam, kaas) 

Bambino beker      5,00
Vanille-ijs / discodip / mini-marshmallows
slagroom / beker voor thuis
Bolletje ijs      1,50
Zelf kiezen bij de ijsvitrine.

IJSJE!

klein 
maar fijn
VOOR ONZE 
ALLERKLEINSTE GASTEN 
HEBBEN WIJ:

PSSST! DE LEUKSTE EN 
BESTE KINDERFEESTJES 
GEEF JE BIJ BIJ DE 
NEUT. 
Kijk op pagina 10 
voor meer informatie.

een magnetron op het 
binnenterras staan om 
je babyvoeding in op te 
warmen. 

de vergeten pamper voor 
je kleine. Deze kun je 
vragen aan een van onze 
medewerkers.

diverse Tripp Trapps en 
stoelverkleiners, deze kun je 
vinden bij de glijbaan achter 
in onze zaak. 

zowel op de heren- als 
de dames-toiletten de 
mogelijkheid om je baby te 
verschonen. 

slabbetjes bij de 
magnetron op ons 
binnenterras.

Is er toch een ongelukje 
gebeurd vraag bij onze 
medewerkers een leen 
broekje voor je kind.

SMAKELIJK!

Te bestellen tot 16.00 uur. 

Te bestellen 
vanaf 11.30 uur.

Of bestel iets 
lekkers van de 
avondkaart!

(vanaf 11.30 uur)

NIEUW!

Appelsap   3,00
Perensap   3,00
Appel, peer & gembersap 4,50
Sinaasappelsap  4,00
Appel- en vlierbessensap 4,50

FRUITSAPPEN
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Lunch
Broodje kip        11,50
met truffelmayonaise / parmezaan
zongedroogde tomaatjes / salade

Broodje brie       12,75
met gesuikerde noten / honing / salade 

Broodje vegan feta       13,50
met tomaat / pesto / olijven / salade

Broodje zalm       14,50
met kruidenkaas / bieslook / salade

Broodje carpaccio       13,50
met truffelmayonaise / parmezaan
zongedroogde tomaatjes / salade

Broodje pulled pork      13,50
coleslaw / barbecuesaus / salade

2 kroketten        9,75
met boterhammen / salade / mosterd / boter

Uitsmijter       9,75
3 eieren / boterhammen / ham / kaas / salade 

Uitsmijter Bij de Neut     12,50 
3 eieren / boterhammen / ham / kaas
champignons / spek / salade

Panini BBQ chicken      12,50
Kip / cheddar / bbq-saus / gefrituurde uitjes
chilisaus / salade

Panini Hawaii       10,50
Ham / kaas / ananas / cocktailsaus / oregano / salade

Pasteitje kippenragout     15,50
2 pasteitjes / kippenragout / champignons / salade

Deze gerechten zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur te bestellen.

U heeft de keuze uit een wit of bruin broodje.BROODJES WARME LUNCHGERECHTEN

Broodje Old Amsterdam        13,50
Parmaham / gekarameliseerde ui / balsamico / salade

SPECIAL
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Broodplankje       6,50 
Brood / kruidenboter / truffelmayonaise

Snackpizza         5,25
Olijfolie / zeezout / aioli
   
Italiaanse pomodorisoep      6,50
Basilicumolie / groene kruiden

Courgette-broccolisoep      7,50
Spekjes / groene kruiden

Soep Bij de Neut    
Zie krijtbord

Gamba’s        13,50
5st. met room / rode peper / knoflook
groene kruiden / brood / salade  

Bruschetta tomaat       6,25
Tomatensalsa / pesto / rucola

Bruschetta vis        9,50
Noorse garnaaltjes / Jumbo garnalen / krab
cocktailsaus / dille / citroen / rucola

Bruschetta carpaccio      9,50
Truffelmayonaise / parmezaan
zongedroogde tomaatjes / rucola 

Bruschetta parma       8,50
Parmaham / parmezaan / truffelmayonaise / rucola 

Bij de Neut Bowl met vegan feta     15,75
Parelcouscous / zure groenten (komkommer / wortel / kool)
mango / edamame / radijs / soja

Bij de Neut Bowl met Jumbo garnalen   17,75 
en gerookte zalm  
Parelcouscous / zure groenten (komkommer / wortel / kool)
mango / edamame / radijs / soja

Bij de Neut Bowl met crispy chicken   16,75
Parelcouscous / zure groenten (komkommer / wortel / kool)
mango / edamame / radijs / soja

Salade met vis       19,50
Jumbo garnalen / zalm / krab
Noorse garnaaltjes / cocktailsaus

Salade met gemarineerde kipfilet    17,50
Truffelmayonaise / parmezaan
zongedroogde tomaatjes / spekjes 

Salade met ossenhaaspuntjes      19,50
Balsamico / champignons / parmezaan
zongedroogde tomaatjes

Willy Nacho Classic      9,50
Tortilla chips / frisse tomatensalsa / classic salsa
geraspte kaas / zure room
(Guacamole  +2,50)

Willy Nacho Sharing Plate      12,50
Tortilla chips / frisse tomatensalsa / classic salsa
cheese dip / guacamole crème / chipotlemayonaise
barbecue saus
(Guacamole  +2,50)

Willy Nacho Pulled Pork      15,50
Tortilla chips / pulled pork / kaassaus
barbecuesaus / zure room / zoet zure groenten 
(Guacamole  +2,50)

Om te delen

Voorgerechten

Maaltijdsalades

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Bij de Neut plank       29,50
Brood met dips / bruschetta’s met tomatenblokjes 
olijven / gemarineerde garnalen / cervelaat
oude kaas met balsamicostroop / kaasstengels
Willy Nacho Classic / truffelchips 
mini snacks (8st.) met mayonaise en curry 

Ambachtelijke bitterballen      6,50
8 st. met mosterd

Mini frikandellen      4,50 
6st. met mayonaise

Assortiment mini snacks     14,50
16st. met mayonaise / curry 

Snackpizza         5,25
olijfolie / zeezout / aioli

SPECIAL

Salade warme brie     18,50
Brie uit de oven / spek / gesuikerde noten / honing

SPECIAL
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Pasta Aglio Olio       11,75
Spaghetti / knoflook / zwarte olijven
rode pepers / groene kruiden

Supplement Gamba’s           +8,75
Supplement Vegan            +5,25
Vegan feta / vegan pesto / cherrytomaatjes 

Pasta Gamba        21,50
Spaghetti / room / groene kruiden / rode pepers
knoflook / gamba’s

Pasta Bolognese       15,50
Spaghetti / gehaktsaus /  ui / paprika / kaas

Pizza Margherita       10,50
Tomatensaus / mozzarella / oregano

Pizza Salami       12,50
Tomatensaus / mozzarella / salami / oregano

Pizza Napolitana Picante      13,00
Tomatensaus / mozzarella / ansjovis / kappertjes
cayennepeper / zwarte olijven / oregano

Pizza Hawaii       13,50
Tomatensaus / mozzarella / ham / ananas / oregano

Pizza Prosciutto Funghi      13,50
Tomatensaus / mozzarella / ham
champignons / oregano

Pizza Quattro Stagioni      16,50
Tomatensaus / mozzarella / ham / artisjok
champignons / zwarte olijven / oregano

Pizza Quattro Formaggi      17,50
Tomatensaus / mozzarella / gorgonzola / feta
brie / oregano

Pizza Vegetariana       16,50
Tomatensaus / mozzarella / paprika / cherrytomaatjes
artisjok / champignons / rode ui / oregano

Pizza Tonno        16,00
Tomatensaus / mozzarella / tonijn / kappertjes
ansjovis / rode ui / oregano

Pizza Diavola        14,50
Tomatensaus / mozzarella / salami / paprika
cayennepeper / oregano

Pizza Mexico        17,50
Tomatensaus / mozzarella / gekruid gehakt / jalapeños
paprika / champignons / oregano / zoet zure groenten 

Pizza Caprese        15,50
Tomatensaus / mozzarella / cherrytomaat
buffelmozzarella / olijven / basilicumolie
verse basilicum / oregano

Pizza Sirtaki       17,50
Tomatensaus / mozzarella / kip / sirtaki kruiden
rode ui / feta / zwarte olijven / tzatziki / oregano

Pizza Spicy Chicken       18,50
Tomatensaus / mozzarella / kip / paprika
rode ui / jalapeños / cayennepeper
chipotlemayonaise / oregano

Pizza Pulled Pork       18,50
Tomatensaus / mozzarella / pulled pork
barbecuesaus / oregano

Pizza Gamba        18,50
Tomatensaus / mozzarella / gamba’s / rode pepers
groene kruiden / knoflook / oregano

Pizza Bij de Neut       19,50
Tomatensaus / mozzarella / parmaham
cherrytomaatjes / parmezaan / balsamico / oregano

Pizza Fuego           16,50
Tomatensaus / mozzarella / chorizo / gorgonzola
jalapeno / chili flakes / oregano

Pizza Boscaiola          17,50
Tomatensaus / mozzarella / pancetta / bospaddenstoelen
taleggio / knoflook / oregano

Pasta Pollo        17,50
Fusilli / kip / bacon / truffelroomsaus
champignon / ui / courgette / prei / parmezaan 

Ravioli Funghi Porcini      17,75
Ravioli / paddenstoelen / truffelroomsaus 
gepofte tomaat / rucola / parmezaan

Ravioli Quattro Formaggi      18,50
Ravioli / 4 kazen / gorgonzolasaus / gepofte tomaat
walnoot / rucola

Pasta al Pesce       19,50 
Tagliatelle / zalm / witvis / garnaal / wortel / prei
kreeftensaus / gepofte tomaat / dille / citroen 

Al onze pizza’s worden geserveerd met een bakje heerlijke 
aioli , lekker om de korstjes in te dippen.

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

CLASSICS SPECIALS

Pasta

Pasta stoofvlees      18,50
Tagliatelle / stoof / gepofte tomaat / bacon

SPECIAL

SPECIAL
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Luxe
Pannenkoeken

  9,50 

Stel zelf uw pannenkoek samen

FRUITIG  ZOETE TOPPING

IJZIG HARTIGE TOPPING

Kersen
Banaan
Appel
Rozijnen
Ananas
Blauwe bes

  2,00 per item

Slagroom
Kaneelsuiker
Chocoladesaus

  0,75 per item

1 cupje nutella
1 cupje jam

  1,00 per item

Pulled pork 
Stoofvlees
Bolognese  
Kippenragout

  6,50 per item

Vanille-ijs 
Chocolade-ijs 
Smurfenijs 
Aardbeienijs 
Bij de Neut-ijs

  1,50 per bol

basis
pannenkoek

HARTIG

Kaas 
Vegan kaas 
Ham 
Spek 

  2,50 per item

Champignons 
Paprika 
Prei 
Uien 

  2,00 per item

Pannenkoek Bij de Neut    16,50
Spek / prei / champignons / paprika / ui / kaas

Pannenkoek Formidable   17,50
Brie / gesuikerde noten / honing / spek

Pannenkoek Crumble   16,50
Appel / kaneel / rozijnen / deegkruimels
karamelsaus / bol vanille-ijs

Pannenkoeken

Luxe
Pannenkoeken

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Pannenkoek stoofpeer    16,50
Stoofpeer / stroopwafel kruimels / vanille-ijs 

SPECIAL
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Sorbet Bij de Neut      6,50
2 bollen sorbetijs / fruitcocktail
slagroom / munt
     
Duo van chocolade       8,50
Witte chocolademousse / brownie stukjes
chocoladesaus / slagroom / munt

Dame blanche       7,50
Vanille-ijs / chocolade-ijs / chocoladesaus
slagroom

Coupe stoofpeer      8,50
Stoofpeer / vanille-ijs / stroopwafel-ijs
stroopwafel kruimels / slagroom

Notendroom        8,00 
Gesuikerde noten / vanille-ijs / notenijs
slagroom

Bastogne parfait       8,00
Bastogne / slagroom / munt

Het schepijs van Bij de Neut wordt 
ambachtelijk bereidt. Onze ijsbereider 
draait dagelijks vers schepijs in veel 
verschillende smaken. In welke smaak heb jij 
zin? 

Ijsje naar keuze bestellen bij de ijssalon 
(geef uw tafelnummer op, dit staat op het 
bakje bij u op tafel) 

  1,50 per bol 

ambachtelijk 
ijs

Appeltaart       4,75   
Seizoens cheesecake     4,75  
Bij de Neut brownie     4,25
Red velvet cake      5,25 

Diverse zoetigheden     
zie gebaksvitrine 

Lekker Zoet
Deze gerechten zijn vanaf 10.00 uur te bestellen.

Deze gerechten zijn vanaf 11.30 uur te bestellen.

Appelcrumble      7,75
Warme appel / rozijnen / kaneel / deegkruimels
vanille-ijs / slagroom

SPECIAL

9



Wat is er leuker dan jouw 
kinderfeestje bij Bij de 
Neut te vieren? Klimmen, 
klauteren, glijden…

Ons kinderfeestteam organiseert het hele feestje in een thema 
dat jij, de jarige job, het leukste vindt. Er wordt van jou, de jarige job, 
samen met al je verklede vriendjes en vriendinnetjes een foto gemaakt 
als jij op de verjaardagstroon zit. De foto die gemaakt wordt, versturen 
we via We-Transfer.

Traktatie / hapjes
Cupcake & 1 bolletje ijs

Drinken
Onbeperkt ranja / water

Eten
Zelf pizza maken óf kinderpannenkoek 
versieren. De jarige job kiest van tevoren 
een van deze 2 mogelijkheden. 

Cadeautje
De jarige mag op het einde een cadeautje 
uitzoeken.

Vrij spelen
De kinderen mogen gebruik maken van alle 
speel-faciliteiten

Optioneel +3,00
Traktatie voor kinderen: Bij de Neut 
beker voor thuis met een snoepzakje

Informatie
• Een kinderfeestje kan enkel geboekt worden via onze website  

www.bijdeneut.nl
• Een kinderfeestje kan uitsluitend gehouden worden op woensdag-, 

vrijdag-, en zaterdagmiddag
• Het kinderfeestteam bepaalt wanneer de pizza’s gemaakt worden of 

de pannenkoeken geserveerd worden. 
• De foto’s die gemaakt worden, worden eenmalig via We-Transfer 

verstuurd vanwege de grootte van de bestanden. 
• De foto’s die gemaakt worden van het kinderfeestje worden na het 

versturen verwijderd van de camera en de computer. Dit in verband 
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

• Ouders mogen bij het kinderfeest aanwezig zijn, maar mogen ook 
elders Bij de Neut plaatsnemen.

• Mocht een kindje een allergie hebben, dan vernemen wij dat graag 
vooraf, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

feestje bij de neut

BAKKERSFEEST 

DIEP IN DE ZEE FEEST

FROZEN FEEST 

PIRATENFEEST
• Verkleden als bakker
• Bakkersmuts versieren

• Verkleden als waterdier
• Octopus knutselen

• Winterse spelletjes 
• Verkleden

• Schminken als piraat
• Verkleden

• Appeltaartje bakken
• Taartdoos versieren

• Vis duiken
• Dolfijntje prik

• Schminken
• Ijsje versieren 

• Piratenspel
• Bandana pimpen

MODEL FOR ONE DAY 
• Make-up
• Nagels lakken
• Verkleden 

• Catwalk
• Fotoshoot 
• Spiegel pimpen

Ik vier mijn kinderfeestje bij Bij de Neut!

+5,50 per kind

11,50 per kind

+5,50 per kind

+7,00 per kind

+5,50 per kind

+7,00 per kind

RESERVEER SNEL!
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Brunchen Brunchen IEDERE 
ZONDAG

We ontvangen je tussen 10.00
uur en 10.30 uur.

De brunch duurt tot 13.00 uur,
vanaf 12.45 uur zal het buffet
afgeruimd worden. De brunch
is in buffetvorm en je kunt
online reserveren via
www.bijdeneut.nl.

De kosten bedragen 27,50 p.p.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar eten gratis.
Kinderen van 4 t/m 11 jaar 12,50 p.p.

Inclusief een glaasje prosecco. Onbeperkt
koffie, thee, fruitsappen, water en melk.

Enkel op reservering.

* In de maanden juli 
   en augustus is er geen 
   zondagsbrunch.

• Harde en zachte 
broodjes

• Croissantjes
• Krentenbrood
• Boterhammen
• Landbrood 

• Jonge Kaas
• Achterham
• Salami
• Parmaham
• Kipfilet 

• Brie
• Smeerkaas
• Gorgonzola 

• Pizzapunten uit 
onze houtoven  

• Pannenkoekenbuffet

• Pastasalade  
met zalm, garnaaltjes, 
rivierkreeftstaartjes  
en cocktailsaus

• Salade met kip,  
parmezaan, spekjes en 
truffelmayonaise

• Couscous salade  
met paprika, courgette, 
mango, soja en sesam 

• Tomatensoep 

• Roerei
• Uitgebakken spek
• Gekookte eieren 

• Mini 
worstenbroodjes

• Toetjesfestijn  
Bij de Neut 
·  Oreo hangop 
·  Rood fruit hangop 
 
·  Mini cupcakes 
·  Bij de Neut brownie 
·  Donuts 
 
·  Fruitsalade 
·  Verschillende ijssmaken

*

Het pand van Bij de Neut kent een 
lange historie. En wie kan daar 
beter over vertellen dan de oma 
van mede-eigenaar Willem Neutkens, 
Corrie Neutkens-van Beers. Corrie 
is in 2021 overleden op een mooie 
leeftijd van 93 jaar.

Corrie: “In 1952 huurden mijn man Willy en 
ik het toenmalige pand van de tantes van 
Willy voor een bedrag van fl. 15 per week. Wij 
openden een klein winkeltje waarin wij kachels, 
huishoudelijke artikelen en drie fietsen te koop 
aanboden. 

In de jaren die volgden kwam de nadruk steeds 
meer te liggen op fietsen en stopten we met de 
verkoop van kachels en huishoudelijke artikelen. 
Rond 1956 werd de bromfiets geïntroduceerd en 
omdat iedereen een bromfiets wilde, besloten 
wij deze in ons assortiment op te nemen. In 
1958 werden de motoren populair en aangezien 
Willy een echte motorfanaat was, specialiseerde 
hij zich in motoren. Ik bleef de fietsen doen. 

Het was hard werken in die tijd. Overdag in de 
winkel, ’s avonds de administratie bijwerken en 
ondertussen ook nog een gezin met vijf kinderen 
draaiende houden. Maar ik heb het altijd met 
heel veel plezier gedaan.

In 1964 werd ons winkeltje te klein en hebben 
wij een volledig nieuw pand laten zetten. Bij 
Motorpaleis Neutkens was de klant nog echt 
koning. Vaak ging de laatste klant pas om 23.00 
uur naar huis. In die tijd hadden we nog geen 
auto en moest ik regelmatig op mijn fietsje naar 
Eindhoven om motoronderdelen te halen. Toen 
wij eenmaal op leeftijd waren, heeft onze zoon 
Jan de zaak voortgezet. 

Na de verhuizing van het Motorpaleis naar 
Veldhoven, heeft de familie Beukers het pand 
aan de Dorpstraat gekocht. “Ik vind het heel 
bijzonder dat Willem, de zoon van Jan en dus 
mijn kleinzoon, samen met Bart en de familie 
Beukers een nieuwe bestemming geeft aan ‘ons’ 
pand. En ik ben er trots op dat het ‘Bij de Neut’ 
heet”.

Corrie Neutkens-van Beers

oma 
neutkens 
vertelt...
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OPENINGSTIJDEN
Maandag  10.00 - 21.00 uur
Dinsdag  10.00 - 21.00 uur
Woensdag  10.00 - 21.00 uur
Donderdag  10.00 - 21.00 uur
Vrijdag   10.00 - 21.00 uur
Zaterdag  10.00 - 21.00 uur
Zondag   10.00 - 21.00 uur

Bij de Neut is 365 dagen per jaar geopend. 
De keuken is geopend tot 20.30 uur.

RESERVEREN
Je kunt bij ons gemakkelijk reserveren via onze website: 
www.bijdeneut.nl

REGELS  
• Het nuttigen van eigen eten/drinken is niet toegestaan.
• Kinderen tot 12 jaar behoren altijd onder toezicht van een 

volwassene te zijn.
• Het is niet toegestaan om met eten en drinken in het 

speeltoestel te spelen.
• Tot 12 jaar ben je welkom in de speelruimte.
• Het theater is voor kinderen tot en met 3 jaar. 
• De boot is voor kinderen tot en met 6 jaar.
• Het betreden van de speelruimte geschiedt op eigen risico.
• Kinderen spelen onder het motto ‘samen is niet alleen’.
• Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. 

facebook.com/bijdeneut

instagram.com/bijdeneut 

BIJ DE NEUT
Dorpstraat 8
5563 BD Westerhoven
040 2028004

info@bijdeneut.nl
www.bijdeneut.nl
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