
  

SALADES
Blauwschimmelkaas | 12,90
Bleu d’Auvergne met peer, spinazie, witlof, 
noten balsamicosiroop en vijgenjam.

Ceasar Salade | 10,50
Romeinse sla met parmezaanse kaas, croutons, 
gedroogde tomaat en gepocheerd ei. 
Extra: avocado | + 1,90
Extra: kippendijen en spek | + 2,50

= Vegetarisch

VOORGERECHTEN 

Carpaccio vers van het mes | 1 1,50               
Met truffelmayonaise, parmezaanse kaas, 
pesto en geroosterde pijnboompitten.

Krokante Garnalen | 8,50
Met citroen-sesamdip.
 
Gebakken Champignons | 7,90
Met tartaarsaus

Gegrilde Aubergine | 7,90
Met geitenkaaskruim, paddenstoelen, pompoen- 
hummus en balsamicostroop.

Kleine Flammkuchen | 7,90
Met crème fraiche, spek, ui en kaas.

Huisgemaakte Goulashsoep | 6,90

HOOFDGERECHTEN 

Wiener Schnitzel | 21,50
De enige echte! Kalfsschnitzel met ei, bloem 
en paneermeel botermals gepakken in de pan.

Kalfs Picanha  | 21,50
Zacht gegaard. Met een puree van doperwten.

Rundersukade | 19,50
Zacht gegaard. Met een stampotje van zuurkool.

Oosterse Kipspies | 18,50
Met gewokte groenten, kokos en sesam.

Käsespätzle | 14,90
Typisch Oostenrijks pastagerecht met kaas in 
een pannetje warm geserveerd.

Vis van de dag (wisselende prijs)

 

KAASFONDUES
Onze kaasfondues worden bereid met 200 gram 
kaas per persoon en geserveerd met diverse 
groenten, tafelzuren en brood.

Franse Kaasfondue | 22,50
Bleu d’Auverne, Buche Chèvre en Brie

Klassiek | 21,50
Emmenthaler, Gruyère en Boerenkaas.
Extra: truffel | + 1,50
Extra: ui en spek | + 1,90

Rustiek | 21,50
Drie soorten kaas met Kloosterbier, ui en 
knoflook.

Vleesfondue met reservering vooraf 
is ook mogelijk.

DESSERTS 

Pan Kaiserschmarren | 9,90 
Vers gemaakt voor 2 personen!

Dame Blanche | 7,50               
Chocoladebol gevuld met vanille-ijs, slag-
room en warme chocoladesaus.

Speculaasijs | 6,90               
Met witte chocolade crumble en sinaasappel.

‘Heisse Liebe’ | 6,90
Vanille-ijs met warme frambozen en slagroom

Warme Apfelstrudel | 6,90 
Met kaneelroomijs

  

Heeft u een bepaalde allergie laat het ons a.u.b. 
weten. Dan zorgen wij voor een gepaste oplossing.

Alle hoofdgerechten - behalve de ‘Käsespätzle’ - 
worden geserveerd met Pommes Frites en salade.


