--- Przystawki --Gebackener Camembert
Panierowany ser pleśniowy Cammembert

14,--

Kiachl mit Kraut
Pączek drożdżowy z zasmażaną kapustą kiszoną

12,--

Schlutzkrapfen
Pierogi tyrolskie z parmezanem, twarogiem i szpinakiem

16,--

Rindertatar
Tatar wołowy z marynatą z warzyw i jajkiem

25,--

Schweinesülze
Domowa galareta wieprzowa z cebulą na sałatce

18,--

Rindercarpaccio
Polędwica wołowa cienko krojona z sałatką i parmezanem

25,--

Rohnencarpaccio
Cienko krojone buraczki z owczym serem i sałatką

16,--

--- Zupy --Rindsuppe mit Spatzln oder Fritatten
Rosół wołowy z kluskami lanymi lub ciastem naleśnikowym

14,--

Speckknödelsuppe
Rosół wołowy z knedlem tyrolskim z szynką długodojrzewającą

17,--

Kaspressknödelsuppe
Rosół wołowy z serowymi knedlami (trzy rodzaje sera)

18,--

Leberknödelsuppe
Rosół wołowy z knedlami z wątróbką

16,--

Kuddelsuppe
Domowe flaki cielęce

14,--

--- Salatki --Steirischer Backhendelsalat
Styrjerska sałatka z kurczakiem, pestkami i olejem z dyni

35,--

Gemischter Salat mit Vinaigrette
Sałatka mieszana z sosem winegret/octem balsamicznym/sosem jogurtowym

20,--

Gemischter Salat mit Vinaigrette und gebratenem Zander
Smażony sandacz na sałatce mieszanej z sosem winegret

34,--

Hüttensalat
Sałatka mieszana z owczym serem, oliwą z oliwek i octem balsamicznym

24,--

--- Menu dla dzieci --Rindsuppe mit Spatzln oder Fritatten
Rosołek wołowy z kluseczkami lanymi lub ciastem naleśnikowym

12,--

Kinderschnitzel
Sznycel po wiedeńsku z frytkami i surówką

21,--

Hausgemachte Chickennuggets
Domowe nuggetsy drobiowe z frytkami

17,--

Hausgemachte Fishfinger
Domowe paluszki rybne z frytkami

17,--

Hühnerroulade
Roladka drobiowa z serem, papryką i frytkami

19,--

--- Dania glówne --Tiroler Knödel Tris
Tyrolski TRIS trzy rodzaje knedli: z serem, szpinakiem i borowikami

28,--

Tiroler Leber
Smażona wieprzowa wątróbka z ziemniakami, surówką i krążkami cebulowymi

28,--

Jägersteak
Stek wieprzowy z sosem grzybowym, ziemniakami i fasolką z boczkiem

35,--

Kaspressknödel mit Sauerkraut
Smażone knedle z trzema rodzajami sera i zasmażaną kapustą kiszoną

24,--

Schweinehaxe mit Sauerkraut und Bratkartoffeln
Pieczona golonka w ciemnym piwie z zasmażana kapustą kiszoną i ziemniakami

32,--

Gegrillte Weißwurst mit Sauerkraut und Bratkartoffeln
Grillowana biała kiełbasa z zasmażoną kapustą kiszoną i ziemniakami

25,--

Tiroler Groestl
Zapiekanka tyrolska z ziemniakami, mięsem, cebulką, jajkiem sadzonym i surówką

32,--

Gegrilltes Rindersteak vom Filet oder Entrecôte
56,-- / 48,-Grillowany stek wołowy z polędwicy lub antrykot z fasolą, boczkiem i ziemniakami
Kasspatzln
Szpecle z trzema rodzajami sera i prażoną cebulką

24,--

Schnitzel „Wiener Art”
Sznycel po wiedeńsku z ziemniakami lub frytkami i surówką

35,--

Cordon Bleu
Cordon Bleu z ziemniakami lub frytkami i surówką

38,--

Gebratener Zander mit Dillkartoffeln und Krautsalat
Smażony sandacz z ziemniakami, koperkiem i surówką

35,--

--- Desery --Kaiserschmarrn
Tradycyjne austriackie danie jajeczne z rodzynkami i karmelizowanym cukrem
i konfiturą

28,--

Apfelstrudel
Strucla jabłkowa

15,--

Kiachl mit Marmelade
Pączek drożdżowy z konfiturą

12,--

Flambierte Omeletten mit Vanilleeis
Flambirowane naleśniki z lodami waniliowymi

18,--

Käsekuchen
Domowy sernik

8,--

--- Napoje --Szef poleca:
Grzane wino
Herbata myśliwska z rumem
Hugo
Gorąca czekolada z rumem 4cl

12,-12,-12,-16,--

Piwo z kega:
Tyskie 0,3 / 0,5 / 1 L
Książęce pszeniczne 0,3 / 0,5 L
Książęce ciemne 0,3 / 0,5 L
Sok malinowy / z kwiatów czarnego bzu

5,-- / 7,-- / 14,-6,-- / 10,-6,-- / 10,-1,--

Napoje gorące:
Kawa
Espresso
Cappucino
Latte macchiato
Herbata
Gorąca czekolada

5,-5,-6,50
7,-4,-10,--

Zimne napoje:
Cola/Fanta/Sprite 0,2 / 0,5 L
Joba 0,3 / 0,5 L
Sok owocowy 0,3 / 0,5 L
Woda niegazowana 0,3 L
Woda musująca 0,3 L
Woda silnie gazowana 0,3 L

3,-- / 5,-3,-- / 5,-3,-- / 5,-2,50
2,50
2,50

