Niederland

Niederländisch

Soep

Zonder vlees

Aardappel-kasssoep
Aardappelen, spek, prei en room

5,10

Bayerische Leberknödelsuppe

4,90

Zelftgemaakte lever knoedelin stevige rund broche

Groentesoep
Vegetarische met tomaat

4,90

Krautspatzen
Zelftgemaakt spätzle met witte kohl, uien, edamer in de pan,
met salade

9,60

Rosenheimer Babykartoffeln
Kleene pell aardappel met frisse rosmarin in boter,
salat , met kruiden quark en knoflook dip

9,20

Fladen / De Beierse pizza

Voor onze jongere gasten
„Zugspitz„ : Klein schuineschnitzel
ıAlpenmax„ : 5 stuk bratworstjes

6,90

Met ham

6,90

Met tonijn2)

„Chiemsee„ : 4 stuk vissticks

6,90

Alle pizza's zijn gebakken met uien, zure room, en kaas

9,60
9,90

Met paprika en tomaat

9,80

Native
(Boer gebraden „Tante Wally„)
Lekker braten von de schuines met schwarte, in bier sauce,
zelftgemaakt rodekool en knoedel

13,40

(Rundvlees roulade ) „Trudi„
Gevuld met uien, spek, augurk, mosterd, zelftgemaakt knoedel

15,60

Straubinger „HaxÂnpfeffer„
Mals haxe vlees, groene peper in roomsauce, salat en zelftgemaakte spätzle

12,80

(Lever kaas ) Leberkäse
Met gebakken aardappelen salat en spiegelei

11,80

Hele haxe von de schuine 800g (Haxe)
Biersauce en broot

Ellmauer visstoofpot
diverse visfilet in kreeftensaus, verse Groenten, geserveerd
met rijst

14,70

De lava Grill

14,10
3,00

Hochzeitsteller
Braten von de schuines, Leberkäs en bratworstje met spek sauerkraut, biersauce en zelftgemaakte knoedel

14,90

Delicatessen
Verse salade van het buffet

15,40

18,90
Edel-Weiss-Pfanne ıEdelweiss Pan„
Drie varkenshaas met verse champions, gebakken aardappelen,
saalade

Argentinisches Rumsteak 200g

en sauerkraut

2,10

Passauer Lachsfilet
met frisse groente, met baby aardappelen

9, 90

Of met zelftgemaakte rodekool en zelftgemaakte knoedel

Warme bayerische krakeling

Uit rivier en meer

met boter

2,50

klein

3,70

groot

6,50

Obazda
Gemaakt van camenbert, met uien, karwij en paprika,
met brood en krakeling

8,90

Weißwurst (Witte worst )
Twee witte worsten in zoutwater, met krakeling en zoete
mosterd

6,10

BrettÂlfleisch
Kout braten met sauce, tatar, mierikswortel, augurk, met spek
gebakken aardappel

9, 90

Bozener Herrengröstl
Gebakken aardappel, spek, uien, bratworstjes braten von de
schuines in de pan. Met ei en augurk.

9, 90

Vespers (Jause)
Vele kilte versnapering. Ham, worst, obazda, kout braten, met
broot en boter 1,2,9

11,80

23,40

Serveert met kruiden boter, salade van het buffet en frittes

Rumsteak 100 g extra vlees

hartstikke 300g

31,90

Houthakker /Holzfäller
250g neksteak met verse groente, champions, kruiden boter en
röst aardappelen in de pan serveert

13,90

Zelftgemaakt schuineschnitzel 250g
Met citroen, salade en frittes

13,40

Met verse, champions

15,90

Gewoon heerlijke
Ramsauer SpeckhendÂl / haantje [ˈhantjə]
Kipfilet in spec jas, met verse groente, pepper sauce, zelftge-

15,90

Edel-Weiss-Platte
vanaf 2 Pers. per persoon
Klein
schuineschnitzel, ½ haxe, braten von schuine, speckhendl, met
bier sauce, zelftgemaakte rodekool en knoedel

18,50

Het zoete einde
Schmarrn
Met rozijnen, amandelen, pruimen serviert

5,90

Het zimt pruim,
Met walnoot ijs en slagroom

5,40

Palatschinken
Pannenkoek met marillen jam met room en vanille ijs

6,10

