Superior

Predjedlá
Bio-šunka z Nockerbergu s Rucolou a parmezánom (G, L, M, O)
13,90
Čerstvý kozí syr »Klarabella« s paprikovým ragú z pesto (E, G, L, M, O)
11,90
Čerstvý kozí syr »Klarabella« v slaninovom kabáte na Bio-listovom šaláte (G, L, M, O)
12,50

Polievky
Hovädzí vývar so syrovou knedličkou (A, G, C, L)
4,90
Hovädzí vývar s mäsova‘ štru‘dla (A, C, L)
5,20
Rybacia polievka (D, L)
5,90

Superior

Hlavné jedlá
Vyprážaný bravčový rezeň z »Donauland« so zemiakovým šalátom (A, C, G, M, O)
13,90
1/2 Vyprážané kurča so zemiakovo-listovým šalátom a tekvicovým olejom (A, C, G, L, M, O)
16,50
Kapor na grile – filet s petržlenovými zemiakmi (A, D, G )
17,90
Pstruh na grile s petržlenovými zemiakmi (A, D, G, H)
19,90
Špenátové knedle s paradajkovým ragú, parmezánom a smotanou (A, C, G, L)
13,90

Hlavné jedlá z Bio- telacie a hovadzie mäso z »Nockbergen«
Teľací guláš s domácimi maslovými haluškami (A, C, G)
14,50
Hovädzie varené mäso, restované zemiaky, jablkový chren (L)
18,90
Steak z roštenky , petržlenovými zemiakmi a grilovaná zelenina (A, C, G, L)
31,90

Superior

Dezerty
Palacinky s orechovou plnkou, čokoládou a šľahačkou (A, C, E, G, H)
7,90
Sladká variácia, domáce koláče s lesným ovocím a šľahačkou (A, C, E, G, H)
6,50
Čerstvý ovocný šalát
5,90
Domáca jablková štrúdľa so šľahačkou (A, C, G)
4,50
Syrové variácie (Bio kozí syr, ovčí syr, kravský syr) (G, H)
12,50

Couvert
2,50 na osobu

Vína k jedlám nájdete vo vínnej karte v obálke na stole
Ryby z Gut Dornau
Zelenina z Bio dvora Adamah
Bio- vajcia od Rod. Schreiner
Bio- telacie a hovadzie mäso z »Nockbergen« Kärnten
Veľa iných základných potravín poberáme z nášho regiónu
Bio-špargla pochadza zo Markus Brandenstein dvora
Pri vačšine jedál su možne aj menšie alebo detske porcie
Ceny su uvadzané v Euro

