
Gebak

Wie mak is krijgt lekkers  € 3,00
Huisgemaakt gebak.   
Wisselend aanbod in de vitrine.  

Een gegeven schaap niet 
in de bek kijken  €  7,00 
Proeverijtje met 5 verschillende 
stukjes huisgemaakt gebak. 

Laat je verrassen! 

Salade

Blâââtsla   € 13,50
Noten salade. 
Gemengde ijsbergsla met komkommer, 
crunchy uitjes, zaden en pitten, 
geroosterde noten, krokante tortillachips 
en een mosterd-dille dressing. 

Met brood en kruidenboter.

Good Karma Kebab

Schaapachtig  € 13,50
Pita broodje plantaardige kebab 

Onder de wol  € 13,50
Frietjes met daarbovenop 
plantaardige kebab, salade 

Sausjes : 

Mosterd, ketchup, curry, mayonaise, 

Toetje van de dag : 

Schaaplekker  € 6,50

Borrelen

Bitter in de mond maakt 
het hart gezond  € 7,75
Luxe mini mix: kalfscroquet, rundkroket, 

en frikandel met 2 sausjes naar keuze. 

Het Zilte Schaap   € 7,75 

curry trigion, veggie vlammetje, uienring 
en samosa met 2 sausjes naar keuze.

Borrelplank  € 18,00
Verschillende gefrituurde snacks, 
tortillachips, zoete aardappelfrietjes, 
hummus, salsa en garnituren. 

Kies uit: vlees of vegan 

Snacks

6 draadjesvlees bitterballen  € 7,50
6 vegan bitterballen   € 7,50
6 Zwamburg bitterballen   € 7,50
6 bieterballen   € 7,50
6 vlammetjes  € 7,50
6 veggie vlammetjes   € 7,50
6 samosa’s   € 7,50
6 kipsigaren  € 6,00
6 mozzarellasticks  € 6,00

6 uienringen   € 4,00
6 groenteloempiaatjes   € 4,00
Frietjes   € 3,25

  € 4,50
Vleeskroket  € 3,25
Oma Bob’s vegan kroket   € 3,25

Bij alle snacks zit 1 sausje naar keuze.

Gerechten

Een schaap over de dam  € 16,00 

Kies uit:
- Kip
- Tempeh 

Stroop rond de mond smeren  € 16,00
Limburgs zuurvlees met frietjes 
of brood.

Kies uit:
- Vlees
- Soja 

De Hongaarse Herder  € 16,00
Hongaarse goulash met frietjes 
of brood.

Kies uit:
- Rundvlees
- Soja 

Grotere portie van een van de 
bovenstaande gerechten. 

Soep en brood

De schaapjes op het droge €  13,00

kroket, salade, kruidenboter en mosterd.
Keuze uit: Luxe draadjesvlees of 

 .

Het soepele schaap  € 6,25
Soep van de dag, brood,  
kruidenboter.

Tosti met curry en kleine salade
- ham en kaas
- kaas
- Violife Goudse plak .

In de Schuur € 6,75
Brood met kroket en kleine salade 
Keuze uit: vlees of vegan .

Het lammetje € 6,00
2 sneetjes brood met 
2 soorten broodbeleg. (Ham, kaas, 
Violife Goudse plak , kruidenboter , 
chocopasta , speculoospasta , 
pindakaas , hagelslag  jam 
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Kindergerechten

Het kleine schaapje  € 7,00
Bitterbal, minifrikandel, kipnugget 
en uienring met frietjes en sausjes.

Het groene schaapje   € 7,00
6 groentenloempiaatjes met frietjes 
en sausjes.

of goulash naar keuze 
met frietjes of brood.

Kies uit: vlees of vegan 

(Bij deze gerechten ontvang je een muntje 

woe t/m zon van 11:00 tot 21:00 uur

Vegan: 

Als er een  bij staat dan is het vegan.


