Wandel- en fietscafé

Het Slimme Schaap
Kaakstraat 55
6181HN Elsloo
046-8886572
info@hetslimmeschaap.nl
www.hetslimmeschaap.nl

Openingstijden:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

11:00 – 21:00 uur
11:00 – 21:00 uur
11:00 – 21:00 uur
10:00 – 21:00 uur
10:00 – 21:00 uur

De Sage van Het Slimme Schaap
Een Limburgs volksverhaal over een jong slim schaap dat een hongerige wolf te slim af is.
In de buurt van Terhagen, op een mals stukje gras, had een boer een jong schaap vastgezet
met een touw aan een paal. Het was een warme zomermiddag en er was in geen velden of
wegen iemand te bekennen, zelfs geen spelende kinderen. Het leek wel of iedereen door
de hitte in slaap was gevallen.
Een wit en een geel vlindertje dansten samen om de bloemen, een bij kwam aangevlogen
en hing een ogenblik gonzend in de lucht. Heel af en toe ritselde er een zacht briesje door
de bladeren van de bomen. Verder was er alleen het geluid van het schaap dat met
hongerige kaken het sappige gras afscheurde.
Ineens staat het dier stokstijf, de ogen gericht op het struikgewas. Zo jong als ze is, beseft
ze het gevaar. Ze wil vluchten, maar het touw staat meteen strak, het weerloze dier kan
geen kant op. En daar komt een wolf door het hoge gras aangeslopen. Hij loert
behoedzaam om zich heen, wetend hoe gevaarlijk het is om zo dicht in de woonomgeving
van mensen te komen. Maar zijn ogen glinsteren. Het schaapje is zo vet en mals, dat
lekkere hapje laat hij zich niet ontgaan. Maar hij moet snel zijn, voordat iemand op het
luide geblaat van het doodsbange dier afkomt.
Hij neemt een sprong tot vlakbij zijn prooi. Nu kijken ze elkaar recht in de ogen. Hoe hard
het schaap ook tekeer gaat, geen mens die het schijnt te horen. Ze rukt en trekt aan haar
touw en net voordat de wolf haar wil bespringen, schiet het paaltje uit de grond en ze rent
ervandoor, langs de huizen van het gehucht, richting kasteel Elsloo. Ze blaat in doodsnood
maar nog steeds komt er niemand te hulp met schop of stok.
De wolf heeft haar nog steeds niet te pakken kunnen krijgen, gehinderd als hij wordt door
de paal die wild achter het schaap aan danst en waarvan hij niet goed weet hoe die te
ontwijken.
Bij het kasteel staat een staldeur open. Al is het niet haar eigen stal, het slimme schaap
weet meteen dat het er veilig is en flitst naar binnen. De paal blijft aan de deur haken en zo
trekt het schaap in haar vaart de staldeur ook nog eens achter zich dicht. Beteuterd blijft
de wolf buiten staan. Hij snapt niet goed wat er is gebeurd en heeft de heerlijke geur van
het schaapje nog steeds in zijn neus – en tussen de oren. Hij blijft dus treuzelen, al weet hij
dat dat gevaarlijk is.
Zo werd hij even later ontdekt door een stalknecht, die hem doodde. Toen deze de
staldeur opende en het schaap kalm naar buiten kwam gestapt, begreep hij dat er een
wonder was geschied.
Het sprookje van ‘het slimme schaap’ komt uit de Volksverhalen Almanak en vormt de basis van dit geromantiseerde verhaal.

* Een smaakje toevoegen aan je latte?
Kies uit:
-

caramel
caramel suikervrij
geroosterde hazelnoot
vanille

€ 0,75

Warme Dranken
Koffie

€ 2,30

Koffie, cafeïnevrij

€ 2,30

Espresso

€ 2,30

Dubbele Espresso

€ 3,95

Cappuccino

€ 2,65

Koffie Verkeerd

€ 2,65

Latte Macchiato *

€ 2,85

Chai Latte

€ 2,85

Thee, selectie van Blanche Dael

€ 2,30

Verse Muntthee

€ 3,00

Verse Gemberthee

€ 3,00

Babychino

€ 2,20

Warme Melk

€ 2,20

Warme Chocolademelk

€ 2,60

Warme Choco + Slagroom

€ 3,10

Filterkoffie: aan tafel gezet met een dessert cup

€ 2,30

Special: ‘Het Witte Schaapje’
Warme melk met witte chocolade en slagroom

€ 3,00

Koude Dranken
Bruisend
Coca Cola

€ 2,30

Coca Cola Zero

€ 2,30

Sprite

€ 2,30

Fanta Orange

€ 2,30

Fanta Cassis

€ 2,30

Finley Tonic

€ 2,50

Finley Ginger Ale

€ 2,50

Finley Bitter Lemon

€ 2,50

Rivella

€ 2,50

Fuze Tea Sparkling

€ 2,30

Chaudfontaine Rood 0,25l

€ 2,10

Chaudfontaine Rood 0,75l

€ 5,25

Koude Dranken
Niet- Bruisend
Looza Appel

€ 2,50

Looza Appel/ Kers

€ 2,50

Looza Jus d'orange

€ 2,50

Looza Tomaat

€ 2,50

Chocomel

€ 2,50

Fristi

€ 2,50

Melk

€ 2,30

Fuze Tea Green

€ 2,30

Fuze Tea Peach

€ 2,30

Capri-Sun

€ 1,30

Chaudfontaine Blauw 0,25l

€ 2,10

Chaudfontaine Blauw 0,75l

€ 5,25

Liever een rietje in plaats van een glas?
Wij prikken een gaatje in het kroondopje!

Wijnen
Glas

Karaf
0,3 l

Fles
0,75 l

Rood
Dom Maurel Merlot

€ 3,75

€ 7,00 € 16,00

Wit
Dom Maurel Chardonnay
Talamanca Souvignon Blanc
Bereich Bernkastel Mosel

€ 3,75
€ 3,75
€ 3,75

€ 7,00 € 16,00
€ 7,00 € 16,00
€ 7,00 € 16,00

Rosé
Green Trail (biologisch)
Les Gravillons Cinsault

€ 3,75
€ 3,75

€ 7,00 € 16,00
€ 7,00 € 16,00

Bieren op de tap
Estaminet
Estaminet
Estaminet

0,2 l
0,4 l
0,5 l

5,2%
5,2%
5,2%

€ 2,30
€ 4,00
€ 4,75

Weihenstephaner
Weihenstephaner

0,3 l
0,5 l

5,4%
5,4%

€ 3,50
€ 5,80

Gerardus Dubbel

0,25l

7,0%

€ 4,00

Le Fort Tripel

0,33 l

8,8 %

€ 4,50

ESTAMINET
In de 16e eeuw trok het katholieke Spaanse leger in de Lage Landen (België,
Nederland, Luxemburg en bepaalde delen van Noord-Frankrijk) ten strijde tegen
het oprukkende protestantisme. De Spaanse soldaten, onder leiding van Alva,
keken uit naar herbergen waar het aangenaam vertoeven was door de lekkere
dranken, heerlijke maaltijden en gezellige sfeer. De levendige serveersters waren
een extra attractie. Dat is de reden waarom ‘Esta Minetta’ (er zijn meisjes) de
codenaam was voor de betere herbergen. ESTAMINET is nu de naam van de
betere of ‘premium pils’ van PALM Breweries. ESTAMINET dankt zijn
uitstekende kwaliteit aan de selectie van de beste natuurlijke ingrediënten: zacht
water, 100% hoogwaardige zomergerst, een onderscheidende gist en zeer
kostbare Saaz-hop. De volle densiteit, de trage en traditionele lange gisting die er
het fruitige karakter aan geven en een rijping van 6 volle weken maken dat
ESTAMINET een echte Belgische premium pils is.

Bieren op fles
Alcoholvrij
Amstel
Palm
Amstel Radler

0,30 l
0,25 l
0,30 l

0,0%
0,0%
0,0%

€ 2,30
€ 2,65
€ 2,90

Cornet Blond
Leffe Blond
Val-Dieu Blonde
Affligem Blond
Brugse Zot Blond
Gentse Strop
Grimbergen Blond

0,33 l
0,30 l
0,33 l
0,30 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l

8,5%
6,6%
6,0%
6,8%
6,0%
6,9%
6,7%

€ 4,25
€ 3,50
€ 4,25
€ 4,00
€ 4,75
€ 4,75
€ 4,25

Dubbel
Val-Dieu Brune
St. Bernardus Prior 8
Grimbergen Dubbel
Ename Dubbel

0,33 l
0,33 l
0,33 l
0,33 l

8,0%
8,0%
6,5%
6,6%

€ 4,50
€ 4,75
€ 4,25
€ 4,75

Speciaal Pils
Chateau Neubourg 0,33 l

5,0%

€ 3,75

Blond

Bieren op fles
IPA
Sloeber IPA
Vedett Extra IPA

0,33 l
0,33 l

7,5%
5,5%

€ 4,75
€ 4,25

Fruit
Mystic Kriek
Amstel Radler
Hoegaarden Rosé

0,25 l
0,30 l
0,30 l

3,5%
2,0%
3,0%

€ 4,25
€ 2,90
€ 3,25

Tripel / Zwaar Blond
Texels Tripel
0.30 l
Grimbergen Tripel 0,33 l
Westmalle Tripel
0,33 l
Affligem Tripel
0,30 l
Ename Tripel
0,33 l
Tripel d'Anvers
0,33 l
Tripel Karmeliet
0,33 l
Duvel
0,33 l
La Chouffe
0,30 l
La Trappe Quadrupel 0,33 l

8,5% € 4,75
9,0% € 4,75
9,5% € 5,25
9,0% € 4,25
8,5% € 5,25
8,0% € 4,50
8,4% € 4,25
8,5% € 4,75
9,0% € 4,25
10,25% € 5,50

Wit
Hoegaarden Wit
0,30 l
Vedett Extra White 0,33 l
Erdinger Weizen
0,33 l

4,9%
4,7%
5,3%

€ 4,25
€ 3,25
€ 3,75

Op de pagina waar dit lieveheersbeestje
staat vind je gerechten die vrij
zijn van vlees, vis en gevogelte.

Gebak
Wie mak is krijgt lekkers
Huisgemaakt gebak.
Wisselend aanbod in de vitrine.

€ 2,20

Een gegeven schaap niet in de bek kijken
Plankje met 5 verschillende stukjes
huisgemaakt gebak. Laat je verrassen!

€ 5,00

Door de wol geverfd
Versier jouw eigen gebakje met
snoepjes en slagroom.

€ 3,50

Huisgemaakt gebak
Ons huisgemaakt gebak is ook echt in ons huis gemaakt!
Het aanbod is altijd vers en gevarieerd.

Alle gebakjes zijn ook om mee naar huis te nemen.
Trakteren op school of werk?
Vraag naar de mogelijkheden!

Soep en brood
met vlees
De schaapjes op het droge
Soep van de dag, 2 sneeën brood,
draadjesvleeskroket, sla,
kruiden crème en mosterd.

€ 10,95

Het soepele schaap
Soep van de dag, brood en kruiden crème.

€ 5,50

De wolf in schaapskleren
Tosti met ham en kaas.

€ 5,50

Het lammetje
€ 4,50
2 sneetjes brood met 2 soorten broodbeleg.
Keuze uit: kaas, ham, pindakaas, jam, chocopasta,
vruchtenhagel of hagelslag.

Heeft u een voedsel allergie? Meld het ons!

Soep en brood
zonder vlees
Het geschoren schaap
Soep van de dag, 2 sneeën brood,
Mora vegetarische kroket, sla,
kruiden crème en mosterd.

€ 10,95

Het bewuste schaap
Soep van de dag, brood en kruiden crème.

€ 5,50

Het enkele schaap
Tosti met kaas.

€ 5,50

Het lammetje
€ 4,50
2 sneetjes brood met 2 soorten broodbeleg.
Keuze uit: kaas, pindakaas, jam, chocopasta,
vruchtenhagel of hagelslag.
Op water en brood
1 snee brood met kruidencréme

€ 1,95

Gerechten
met vlees
Een schaap over de dam
Kipsaté met frietjes of brood.

€ 10,95

Stroop rond de mond smeren
Limburgs zuurvlees met frietjes of brood.

€ 10,95

De Hongaarse Herder
Hongaarse goulash met frietjes of brood.

€ 10,95

Eten als een wolf

€ 14,95

Grotere portie kipsaté met frietjes of brood.
Grotere portie Limburgs zuurvlees met frietjes of brood.
Grotere portie Hongaarse goulash met frietjes of brood.

Liever zoete aardappelfrietjes?

+ € 0,75

Gerechten
zonder vlees
Alle schapen over de dam
Vegetarische saté met frietjes of brood.

€ 10,95

Voor het ooitje houden
€ 10,95
Vegetarisch zuur ‘vlees’ met frietjes of brood.
De onschuldige wolf
Pikante goulash met frietjes of brood.

Liever zoete aardappelfrietjes?

€ 10,95

+ € 0,75

Kindergerechten
Het kleine schaapje
€ 5,75
Bitterbal, minifrikandel, kipnugget en
uienring met frietjes en 2 sausjes naar keuze*.
Kipsaté
met frietjes of brood.

€ 7,50

Goulash
met frietjes of brood.

€ 7,50

Zuurvlees
met frietjes of brood.

€ 7,50

Bij ieder kindergerecht zetten we een
stempel op jouw stempelkaart.
Heb je 3 stempels?
Dan krijg je een verrassing!

Sausjes:
Mosterd, ketchup, curry, mayonaise, appelmoes of chilisaus.

Kindermenu

Brood met kruiden crème

~
Bitterbal, minifrikandel, kipnugget en uienring
met frietjes en 2 sausjes naar keuze*.
óf
Kipsaté, goulash of zuurvlees
met frietjes of brood. (+1,00)
~
1 gebakje uit de vitrine

€ 8,95

Sausjes:
Mosterd, ketchup, curry, mayonaise, appelmoes of chilisaus.

Menu
met vlees
Soep van de dag, brood en kruiden crème.
~
Kipsaté, goulash of zuurvlees
met frietjes of brood.
(Grotere portie + 4,00)
~
Plankje met 3 verschillende stukjes gebak.

€ 17,95

Menu
zonder vlees
Soep van de dag, brood en kruiden crème.
~
Vegetarische saté, goulash of zuurvlees
met frietjes of brood.

~
Plankje met 3 verschillende stukjes gebak.

€ 17,95

Sausjes:
Mosterd, ketchup, curry, mayonaise, appelmoes of chilisaus.

Snacks
met vlees
Bitter in de mond maakt het hart gezond
€ 7,25
Luxe draadjesvlees bitterbal, chorizo kroket,
kipsigaar, uienring, vlammetje en
KaasTengel® oude kaas met 2 sausjes naar keuze.

Voor spek en bonen
Gezouten tortillachips met Chili con Carne,
gesmolten kaas en crème fraiche.

€ 5,50

6 luxe draadjesvlees bitterballen met mosterd.
6 kipsigaren met chilisaus.
6 vlammetjes met chilisaus.
6 mini frikandellen met curry.

€ 7,50
€ 4,50
€ 6,50
€ 3,95

Snacks
zonder vlees
Het Bittere Schaap
Bieterbal, kaassoufflé, uienring, bamibal,
vlammetje veggie en KaasTengel® oude kaas
met 2 sausjes naar keuze*.

€ 7,25

In de bonen
Gezouten tortillachips met Chili sin Carne,
gesmolten kaas en crème fraiche.

€ 5,50

6 uienringen met knoflooksaus.
6 mozzarellasticks met chilisaus.
6 vlammetjes veggie met chilisaus.
6 bieterballen met sausje naar keuze*.

€ 2,95
€ 4,50
€ 6,50
€ 7,50

Tussen de soep en de aardappels
Portie frietjes met 1 sausje naar keuze*.

€ 2,95

Zoeter dan zoet
Zoete aardappelfrietjes met 1 sausje naar keuze*. € 3,50

Sausjes:
Mosterd, ketchup, curry, mayonaise, appelmoes of chilisaus.

Accu leeg?
Onze stopcontacten zijn voorzien van USB poorten
zodat je jouw telefoon of tablet kunt opladen.
Geen oplaadkabel bij je?
Wij verkopen ze voor € 2,00 per stuk.

Wifi
Het Slimme Schaap
(geen wachtwoord nodig)

Babyvoeding

Diverse soorten biologische babyvoeding verkrijgbaar.
Vraag ernaar bij een van onze medewerkers.

€ 2,00 per stuk.

