
Alle Preise inkl. Steuern/Alle priser er incl. skat 
Vi er glade for at acceptere dit kreditkort fra € 50 

 

SS uu pp pp ee rr   

Klar oksekødssuppe med leverknödel, pasta eller pandekagestrimler  4,20 €  

Klare Rinderbrühe mit verschiedenen Einlagen       

  

FF oo rr rr ee tt tt ee rr   &&   ss aa ll aa tt ee rr   

Panerede champignon tilberedt i friture     8,70 € 

(Serveres med sauce tatare) 

Gebackene Champignon mit Sauce Tartare 

Grøn salat med strimler af kalkun eller oksefilet                    11,40 € 

Gemischte Blattsalate mit gegrillten Puten-oder Rinderfiletstreifen 

Blandet grön salat lille/stor   4,20 €/ 8,40 € 

Blattsalat  klein/groß 

LL ee tt tt ee   rr ee tt tt ee rr     

Spinatknødel med parmesan og smeltet smør    9,60 € 
 

Spinatknödel mit Parmesan und Butter              

Penne „Arrabiata“ med parmesan      9,50 € 

Penne„Arrabiata“ mit Parmesan      

  

FF ii ss kk ee rr ee tt tt ee rr   

Forel „Müllerin“ med persillekartofler     15,60 € 

Forelle „ Müllerin“  mit Petersilienkartoffeln       

Grillet sandart med persillekartofler og grøntsager    14,50 € 

Zanderfilet vom Grill mit Petersilienkartoffeln und Gemüse     

Laksesteak med rodfrugter og kogte kartofler    13,30 € 
 

Lachssteak auf Wurzelgemüse 
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KK øø dd rr ee tt tt ee rr     

Oksesteg (a la) med ristede løg og spätzle (pasta lignende produkt) 14,30 € 
 

Zwiebelrostbraten mit Spätzle     

Wienersnitsel (grisekød) med persillekartofler    11,80 € 

Wiener Schnitzel (vom Schwein) mit Petersilienkartoffeln  

Cordon Bleu med pommes frites                                                           12,80 € 

Cordon Bleu mit Pommes frites  

Engelsk bøf med pebersauce, kroketter og grønne bønner med bacon  19,30 € 
 

Rumpsteak in Pfefferrahmsauce  

Grilltallerken med pommes frites og kryddersmør  14,60 € 

Grillteller mit Pommes frites & Kräuterbutter   

Jägerbraten (steg af svinekød) med brødknødel og grøntsager  12,10 € 
 

Jägerbraten mit Semmelknödel  

  

  

SS oo ll ii dd   hh uu ss mm aa nn dd ss kk oo ss tt   

Braset knødel med æg (mellemting mellem omelet og æggekage)   9,10 € 

Gerösteter Knödel mit Ei  

Käsespätzle (typisk östrigsk husmandskost anrettet i pande ) 

(mindre stykker af dej a la pasta, reven ost og stegte lög)      8,90 € 

Käsespätzle mit gerösteten Zwiebeln  

Bratwurst med sauerkraut og kartofler 8,90 € 

Bratwurst mit Sauerkraut & Kartoffeln   

Kirchenwirt’s pande med röstikartofler (ristede revede kartofler)        12,70 € 

„Kirchenwirt´s Pfandl“ mit Röstinchen  
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BB öö rr nn ee rr ee tt tt ee rr   

Micky Mouse (lille Wienersnitsel med pommes frites) 7,50 € 

Micky Mouse ( Kl. Wiener Schnitzel mit Pommes frites)  

Pumuckl ( 1 grill pølse med pommes frites) 6,30 € 

Pumuckl ( 1 Grillwürstel mit Pommes frites)  

Moby Dick (fiskepinde med kartofler) 6,30 € 

Moby Dick ( Fischstäbchen mit Kartoffeln)  

  

DD ee ss ss ee rr tt ee rr   

Nockerl og flødeost på  en berry ragout      7,10 € 
 

Topfennockerl auf Beerenraugout 

Pandekager med is, chokoladesauce og flødeskum 6,40 € 

Eispalatschinken mit Schokoladensauce & Schlag 

Pandekager med syltetøj 2stk. 6,40 € 

Palatschinken mit Marmelade  

Lun chokoladekage med chokoladesauce og flødeskum 6,60 € 

Mohr im Hemd mit Schlag  

Bagt aeble ringe med vanille sauce 7,10 € 

Gebackene Apfelringe mit Vanillesauce  

Strudel aeble eller flødeost og flødeskum 4,20 € 

Apfel- oder Topfenstrudel mit Schlag 

 

Diverse isdesserter (se iskort) 

Eisspezialitäten lt. Eiskarte  
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TT ii ll   dd ee nn   mm ii nn dd rr ee   ss uu ll tt   //   ZZ uu rr   JJ aa uu ss `̀nn   

Essigwurst (skiveskåret pølse lagt i en eddikelage med løgringe)  6,70 € 

(Serveres med brød) 

Essigwurst mit Gebäck 

Brettljause (pålægsplatte) med sennep, revet peberrod og brød 9,20 € 

Brettljause mit Senf, Kren und Gebäck  

Gusti’s hjemmelavede spæk – serveres på træbræt med rugbrød 9,20 € 

Speckbrettl vom „Hausgmochtn“ mit Schwarzbrot 

Osteanretning med brød 9,20 € 

Gemischte Käseplatte mit Brot  

Skinketoast med ost og mindre salatkombination 7,90 € 

Schinken-Käse Toast mit Salatgarnitur  

2 pølser med sennep, revet peberrod og brød 4,30 € 

Ein paar Würstel mit Senf, Kren und Gebäck  

Grillpølser med pommes frites 7,80 € 

Grillwürstel mit Pommes Frites 

  

  

SS kk aa ll   ff oo rr uu dd bb ee ss tt ii ll ll ee ss   (( mm ii nn ..   33   pp ee rr ss oo nn ee rr ))   
Auf Vorbestellung ab 3 Personen: 

Svineskank med sauerkraut og knödel (pr. person) 9,90 € 

Stelzen mit Sauerkraut & Semmelknödel (pr. person)  

Spareribs med forskellige kolde saucer og brasede kartofler (pr. person) 

Ofenfrische Ripperl mit verschiedenen Saucen & Bratkartoffeln (pP) 9,90 € 


