Smacznego!!

Ciep³e Dania

40. Specjalne Danie na patelni „Kartoffelhaus” 14,95

Aperitif
1. Martini

9-15%
bianco, rosso, d'Oro, extra dry

5 cl

2,95

2. Campary

25%

5 cl

2,95

3. Sherry

16%

5 cl

2,95

4 bitki z polędwicy wieprzowej, zieloną fasolką
owinięta boczkiem ze smażonymi ziemniakami*

41. Karczek wêdzony w sosie

9,95

z suszonych owoców z pyzami ziemniaczanym*

42. „Œl¹ski gulasz” na ciemnym piwie

9,95

43. „LPG -Œniadanie wiejskie”

9,15

44. „Grecka patelnia wiejska”

14,95

z kapustą kiszoną i pyzami ziemniaczanymi

Przek¹ski
10. Potrawka drobiowa

zapiekana serem, z pieczoną bagietką
ziemniaczaną i cytryną*

5,95

11. Placki ziemniaczane „Hawajskie”

6,95

12. 2 Placki ziemniaczane

5,95

z ananasem, szynką zapiekane serem*
z pomidorami zapiekane serem*

13. 3 kieszonki ziemniaczane

6,95

wypełnione serkiem i ziołami na świeżej sałatce

14. Sa³atka œledziowa

z ogórkiem konserwowym, cebulką i
pieczoną bagietką ziemniaczaną

8,15

Omlet ziemniaczany z kiełbasą i cebulą*

16. Æwiartki ziemniaków do wyboru z:

6,95

a - serkiem ziołowym
b - sosem Tzatziki

17. 3 Placki ziemniaczane

z wędzonym łososiem i chrzanem**

9,15

Zupy
20. Zwyk³a kartoflanka
21. Kartoflanka

z parówkami (Winerki)*

mała

3,35
3,95

duża

4,95
5,95

22. Kartoflanka

4,95

6,95

23. Soljanka

3,95

5,95

z wędzonym łososiem**

z pieczoną bagietką ziemniaczaną

24. Du¿a bagietka ziemniaczana

2,49

Sa³atki
30. Sa³atka ze œwie¿ych warzyw
31. Sa³atka ze œwie¿ych warzyw

z tuńczykiem i oliwkami*

32. Sa³atka ze œwie¿ych warzyw

z kawałkami piersi indyka

33. Du¿a bagietka ziemniaczana
34. Extra Dressing

mała

duża

4,55 9,95
6,85 10,85
6,95 11,95
1,95
0,95

Sałatki serwujemy z firmowym dressingiem ziołowym.

70. Sznycel z dzika°°

14,95

71. Pieczeñ z dziczyzny (Dzik/Sarna)°°

14,95

72. Rolada wo³owa

14,95

73. Gulasz z dziczyzny (Dzik/Sarna)°°

10,95

na leśnych grzybach ze smażonymi ziemniakami
z kapustą czerwoną, gruszką,
borówkami i pyzami
z kapustą czerwoną i pyzami

z kapustą czerwoną i pyzami Dania mięsne

100. Ziemniaki sma¿one
3,15
101. Ziemniaki sma¿one na s³onince z cebulk¹ 3,85
102. Ziemniaki specjalne
4,95
(z pieczarkami, papryką, cebulką na słonince)

103. A) 4 ma³e placki ziemniaczane
B) pó³ksiê¿yce ziemniaczane
104. A) krokietki – B) Frytki
105. A) Ziemniaki gotowane
B) Purée ziemniaczane
106. 2 jajka sadzone
107. 2 kieszenie ziemniaczane wype³nione
serkiem zio³owym
108. Du¿a pieczona bagietka ziemniaczana
109. Ciemny sos pieczeniowy

3,15

3,15
3,05
2,85
3,85
2,49
1,49

mięso wieprzowe z cebulką, papryką, z tzatzikami
i smażonymi ziemniakami na słoniniepieczarkami*

45. Panierowane plastry kie³basy

9,95

46. „Œl¹ski Bratwurst ziemniaczany”

10,95

47. „Kartoffelhaus-Platte” danie dla 2 osób

31,95

myśliwskiej z warzywami i purée ziemniaczanym*
z kapustą kiszoną i purée ziemniaczanym*

Steki z indyka i karczku, medaliony wieprzowe
w boczku, kiełbaski, fasolka w boczku, grillowany
pomidor na warzywach gotowanych i sałatką*

15. Pieczone bagietki ziemniaczane do wyboru z: 3,95
a - serkiem ziołowym
b - sosem Tzatziki

Dodatki do powy¿szych dañ

Dania miêsne z dodatkami

Ziemniaki w mundurkach
50. Pyszne pieczone ziemniaki

wypełnione:
a - serkiem ziołowym
b - sosem tzatziki
c - sałatką śledziową
d - kapustą kiszoną i wędzonym karczkiem
e - serkiem ziołowym i wędzonym łososiem
f - z potrawką drobiową zapiekane serem
g - dodatkowa porcja serku ziołowego/tzatziki

Zapiekanki*

60. Zapiekanka „Bombay”

Ziemniaki z kawałkami indyka,
Curry, owocami zapiekane serem

5,95
6,95
8,95
8,95
8,95
8,95
1,49
13,95

61. Ziemniaki zapiekane z ³ososiem

13,95

62. Zapiekanka wegetariañska

12,95

(Ziemniaki, zielona fasolka, marchew,
szpinak, kalafior, papryka,cebulka i pieczarki)

Dania miêsne
80. Stek z miêsa kangura

13,95

81. Rumsztyk (wo³owy)

15,95

ze smażoną cebulką*

do wyboru: a)smażona cebulka
b)zielona fasolka owinięta boczkiem

82. „Sznycel - Kartoffelhaus” wieprzowy

(również jako sznycel z indyka dostępny: 1,00 extra)
a) po „Wiedeńsku”z cytryną
10,95
b) po „Myśliwsku” z sosem pieczarkowym 11,95
c) „Hamburger” z jajkiem sadzonym
11,95
d) zapiekany kapustą kwaszoną i serem
11,95
e) zapiekany pomidorem i mozzarellą
13,95
(wszystkie Steki dostępne również
jako Steki z indyka: 1,00 extra)

83. Schab pod potrawk¹

12,95

84. Schab zapiekany

12,95

85. Schab zapiekany

12,85

86. Schab z mas³em zio³owym

11,95

87. Schab z sosem pieczarkowym

12,95

88. Grilowana golonka

15,95

z indyka zapiekanym serem
pomidorami i mozzarellą
szynką, ananasem i serem

na kiszonej kapuście ze słoninką

89. Pikantny gulasz (paprykowo – wieprzowy) 10,95
wieprzowina, pieczarki, cebula,
papryka i ogórki konserwowe

Klasyki

110. Ziemniaki sma¿one

6,95

111. Ziemniaki sma¿one

7,95

112. Ziemniaki sma¿one specjalne

9,95

113. Dodatkowe jajko sadzone

1,42

z 2 sadzonymi jajkami i ogórkiem konserwowym
na słoninie z cebulą, 2 sadzonymi jajkami
i ogórkiem konserwowym

na słoninie z 2 sadzonymi jajkami, pieczarkami,
papryką, cebulą i ogórkiem konserwowym

Dania rybne
120. 3 filety œledziowe (Matias)

11,95

121. Marynowany œledŸ opiekany
ze sma¿onymi ziemniakami**

10,95

w sosie majonezowo-jogurtowym
z cebulką i gotowanymi ziemniakami**

122. Pstr¹g po „m³ynarsku”z mas³em zio³owym 13,95
warzywami i ziemniakami gotowanymi**
(**Dania rybne mogą zawierać ości!)

Dla £asuchów
130. 3 placki ziemniaczane

5,95

z musem jabłkowym i cukrem

63. Zapiekanka ze szpinakiem

10,95

90. Galaretka miêsna po ch³opsku

8,95

131. „Puchar Szwecji” z Advocaatem (4cl)

5,95

64. „Upieczony Fritz”

11,95

91. Dodatkowa porcja sosu tatarskiego

0,95

132. 3 ga³ki lodu do wyboru

3,21

133. Pucharek owocowy z 3 ga³kami lodu

5,95

134. Dodatkowy placek ziemniaczany
135. Porcja bitej œmietany

2,15
0,85

ze słoninką i cebulką

z karczkiem wędzonym, kapustą kiszoną
ziemniaki zapiekane serem

92. „Grill Teller”

65. Zapiekany serem makaron

11,95

66. Zapiekany serem makaron

13,95

z szynką gotowaną

z łososiem i szpinakiem

z sosem tatarskim

15,95

stek z indyka, medalion wieprzowy, karczek wędzony, winierka pomidor grillowany,zielona fasolka
owinięta boczkiem

mus jabłkowy z 3 gałkami lodu waniliowego
(Wanilia, Czekolada, Truskawka)

(Wanilia, Czekolada, Truskawka)

Staramy się gotować Państwu bez dodatków, wzmacniaczy smaku i konserwantów, lecz czasami po prostu nie da rady bez. *Szczegółową listę używanych dodatków uzyskają Państwo u naszych pracownikach.
Dodatkowo posiadamy kartę z używanymi alergenami w naszych potrawach. °°Pomimo najwyższych starań w tych daniach mogą pozostać znikome resztki ołowiu

*
Tasse Kaffee

1,59

Kännchen Kaffee

3,09

Latte Macchiato

2,99

Irish Coffee, mit Whiskey

3,99

Baileys Coffee

3,99

Cappuccino

2,49

Espresso

1,59

Espresso Macchiato

2,09

Heiße Schokolade

2,49

Baileys Schokolade

3,69

Dla
naszych
ma³ych
goœci

0,2l
Heiße Zitrone
aus frisch gepressten Zitronen

2,49

Grog mit 4cl Rum (40%)

2,99

Neubert Glühwein (saisonbedingt)

1,59

„Vitamin Oase”
aromatisierte Früchteteemischung

2,10

„Darjeeling First Flush”
Schwarzer Tee

2,10

„Rooibos - Vanille”
aromatisierter Rooibostee
mit Vanillestückchen

2,10

„Japan Sencha”
Grüner Tee

2,10

Honig

0,60

Dla naszych ma³ych goœci
0,00

110. 2 placki ziemniaczane

4,10

101. „Schnatterinchen”

4,90

111. 2 placki ziemniaczane

4,90

102. Frytki bia³o-czerwone (majonez-ketchup)

2,80

112. Naleœnik z musem jab³kowym i owocami 3,90

103. „Pittiplatsch Talerz”

4,90

113. Naleœnik

4,90

104. „Prehistoryczne Danie”

4,90

114.

1,50

Makaron z sosem pomidorowym i serem

Sznycel wieprzowy z frytkami

Dinosznycel z frytkami

z musem jabłkowym, cukrem i owocami

z dżemem, lodem waniliowym i owocami

z lodem waniliowym,polewą czekoladową i owocami

Dodatkowy placek ziemniaczany

3,90

„Richard's Riesling”
Mosel-Saar-Ruwer Riesling,
Deutschland 2015, trocken

4,49

„Richard's Riesling”
Mosel-Saar-Ruwer Riesling,
Deutschland 2015, lieblich

4,49

Les Granges de Félines
Vin de Pays d'Herault Rosé
Frankreich, Provence 2015,
fruchtig, trocken

4,49

Cheval d’Ór Merlot
Vin de Pays DÒc
Frankreich 2015
trocken

3,99

Oromonte Tempranillo
Vino de Mesa
Spanien 2015,
lieblich

3,99

13,99

Apfel-Tafelwein

2,09

Sächsischer Weißwein
Sachsen Bereich Meißen,
Deutschland 2015,
Müller-Thurgau, trocken

5,99

Sächsischer Rotwein
Sachsen Bereich Meißen,
Deutschland 2015,
Landwein, trocken

5,99

Flaschenpreise für Sächsische Weine auf Anfrage.

Desery

100.„Bandycki Talerz”

żeby podkradać mamie i tacie

Schorle
Weinschorle, rot/weiß

Jede Flasche Wein
(außer Sächsische Weine)

„Pfefferminze”
2,10
Kräutertee, aromatisch und erfrischend

je 0,2l

Alle Auspreisungen auf dieser Karte in Euro.

