
 

Soep en brood 
met vlees 

De schaapjes op het droge  € 10,95 
Soep van de dag, 2 sneeën brood,  
draadjesvleeskroket, salade, 
 kruidencrème en mosterd. 

Het soepele schaap   € 5,50 
Soep van de dag, brood en kruiden crème. 

De wolf in schaapskleren  € 5,50 
Tosti met ham en kaas. 

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

Gerechten  
met vlees 

Een schaap over de dam  € 10,95  
Kipsaté met frietjes of brood. 

Stroop rond de mond smeren  € 10,95 
Limburgs zuurvlees  
met frietjes of brood. 

De Hongaarse Herder   € 10,95 
Hongaarse goulash  
met frietjes of brood. 

Eten als een wolf      € 14,95 
Grotere portie kipsaté, Limburgs  
zuurvlees óf Hongaarse goulash 
met frietjes of brood. 

Soep en brood 
zonder vlees 

Het geschoren schaap   € 10,95 
Soep van de dag, 2 sneeën brood, Mora 
vegetarische kroket, salade, kruidencrème en 
mosterd. (Vraag naar de vegan variant) 

Het bewuste schaap    € 5,50 
Soep van de dag , brood en kruidencrème.  
(Vraag naar de vegan variant) 

Het enkele schaap   € 5,50 
Tosti met kaas. 

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

Op water en brood   €  1,95 
1 snee brood met kruidencréme 

Gerechten 
zonder vlees 

Alle schapen over de dam   € 10,95 
Vegetarische (Quorn) of Vegan saté (Tempeh) 
met frietjes of brood.  

Voor het ooitje houden    € 10,95 
Vegan zuur ‘vlees’ (obv soya) met frietjes.  

De onschuldige wolf       € 10,95 
Vegan goulash (obv soya) met frietjes.  

 

Snacks 
met vlees 

Bitter in de mond maakt het hart gezond   € 7,25 
Luxe mini mix: kalfscroquet , rundkroket, 
kaassoufflé, crispy chick'n, bami oriëntal en 
frikandel met 2 sausjes naar keuze . 

Snacks met 1 sausje naar keuze: 
6 draadjesvlees bitterballen     € 7,50 
6 kipsigaren       € 4,50 
6 mini frikandellen     € 3,95 

Snacks 
zonder vlees 

Het Bittere Schaap   € 7,25  
Vegetarische bitterbal, Bieterbal,  
mozzarellastick, uienring, vlammetje vegan  
en samosa  met 2 sausjes naar keuze.  

Snacks met 1 sausje naar keuze: 
6 uienringen     € 2,95 
6 vlammetjes vegan    € 7,50 
6 mozzarellasticks   € 4,50 
6 pittige samosa’s   € 7,50 
6 vega bitterballen   € 7,50 
6 bieterballen    € 7,50 
6 groentenloempiaatjes   € 2,95 
Portie frietjes     € 2,95 
Zoete aardappelfrietjes   € 3,50 

 Borrelplank 

Verschillende gefrituurde snacks, brood, chips, 
zoete aardappelfrietjes, hummus, salsa en 
garnituren. 

Kies uit vlees of vegan   €12,50 
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Menu 
met of zonder vlees  

Soep van de dag 
~ 

Saté, Goulash of Zuurvlees 
met of zonder vlees   

~ 
Proeverijtje van gebakjes 

~ 
€ 17,95 

Kindergerechten 

Het kleine schaapje   € 5,75 
Bitterbal, minifrikandel, kipnugget en  
uienring met frietjes en 2 sausjes *. 

Kipsaté, Goulash of Zuurvlees  € 7,50 
met frietjes of brood. 

Het groene schaapje   € 4,95 
Frietjes met groenten loempiaatjes 

Kindermenu 
 

Sneetje brood met kruidencreme 
óf minisoepje 

~ 
Het kleine of het groene schaapje,  

Saté, Goulash of Zuurvlees 
~ 

Proeverijtje van gebakjes 
~ 

€ 9,95 

 

Sausjes 
Mayonaise (vegan), mosterd, ketchup, curry,  

appelmoes of sweet chilisaus. 

Borrelplank 

Verschillende gefrituurde snacks, 
brood, chips, zoete 
aardappelfrietjes, hummus,  
salsa en garnituren. 

Kies uit vlees of vegan         € 12,50 

 
IJstapas          € 7,50 
3 verschillende bolletjes 
ambachtelijk ‘Laaker Boere ies’ met 
bijpassende toppings.  
Kies uit: 
- Chocolade 
- Fruit 
- Vegan 
- Verrassing 

 

Vegan 
  

Als er een  
bij staat dan is 

het gerecht 
vegan, of er is 

een vegan optie.  

 


