Śniadanie· Frühstück
od 8:00 do 11:30
Śniadanie kontynentalne

Continental-Frühstück

10,90

Śniadanie angielskie

Englisches Frühstück

13,90

Edelweiss-Frühstück

16,90

koszyk z pieczywem, słodkie wypieki, masło, dżem, miód,
0,1l świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego,
+ filiżanka kawy, filiżanka białej kawy lub szklanka herbaty

kiełbaski norymberskie, chrupiący boczek, jajko sadzone,
fasolka po bretońsku, grillowane pomidory, koszyk z chlebem,
0,1 l świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego
+ filiżanka kawy, filiżanka białej kawy lub szklanka herbaty

Śniadanie Edelweiss

koszyk z pieczywem, słodki wypiek, masło, dżem, miód, musli dr Birchera,
sałatka owocowa, ziołowe salami, boczek z Południowego Tyrolu,
ser górski, jajecznica, 0,1 l świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego
+ filiżanka kawy, filiżanka białej kawy lub szklanka herbaty

Dodatki · Extras
Masło

Butter

1,00

Nutella ∙ Miód ∙ Dżem

Nutella ∙ Honig ∙ Konfitüre

2,00

Szwajcarska szynka suszona (Bundnerfleisch)

Bündnerfleisch

5,80

Boczek z Południowego Tyrolu· Bruschetta z szynką ·
Ziołowe salami

Schinkenspeck · Schinken ·
Salami

6,20

Ser Appenzeller · Ser górski · Szwajcarski Emmentaler

Appenzeller · Bergkäse · Emmentaler

5,90

Wędzony łosoś w sosie chrzanowym

Räucherlachs mit Meerrettichsahne

6,90

Bułka pszenna ∙ wieloziarnista

Brötchen Weizen ∙ Mehrkorn

1,50

Słony precel · Szwajcarski Croissant

Laugenbrezel · Gipfeli

2,00

Duży warkocz maślany

Großer Milchzopf

2,20

Koszyk z pieczywem „klasyczny”

Brotkorb „Klassisch“

3,90

Koszyk z pieczywem „pożywny”

Brotkorb „Herzhaft “

3,90

bułeczki do wyboru, szwajcarski chleb Paillasse, jasny i rustykalny
chleb orzechowy, szwajcarski chleb Paillasse jasny,
bagietka z pieca kamiennego

Śniadanie· Frühstück
od 8:00 do 11:30

Produkty mleczne, zbożowe, fit· Milchprodukte, Cerealien, Vitales
Owsianka z borówkami

Blaubeer-Porridge

4,50

Omlet białkowy ze szpinakiem

Spinat-Eiweiß-Omelett

4,90

Sałatka owocowa ze świeżych owoców

Obstsalat von frischen Früchten

4,90

Domowe musli dr Birchera

Hausgemachtes Bircher Müsli

5,90

Naturjoghurt mit frischen Früchten

5,90

z miodem i migdałami

z sułtankami, orzechami laskowymi i miodem

Jogurt naturalny ze świeżymi owocami

Dania na ciepło· Warme Speisen
1 jajko na twardo

1 gekochtes Ei

1,30

3 jajecznice · 3 jajka sadzone · omlet

z bekonem lub szynką

3 Rühreier · 3 Spiegeleier · Omelett
naturell
mit Champignons und Tomaten
mit Raclette-Käse
Bacon oder Schinken

4,50
5,90
5,90
6,50

Tost francuski

French Toastmit Bergkäse

5,90

Gryczane naleśniki

Buchweizen-Pfannkuchen

5,50

Tost po benedyktyńsku

Toast „Benedict“

6,50

Śniadaniowe placki Rösti

Frühstücksrösti

6,90

naturalny
z pieczarkami i pomidorami
z serem raclette

z górskim serem i świeżymi ziołami
z syropem klonowym

opiekane kromki tostowe, szpinak liściasty, sos holenderski,
chrupiący bekon, jajko w koszulce
ziemniaczano-cebulowe placki Rösti, boczek, 2 jajka sadzone

Kanapki i bajgle· Sandwich & Bagel
Kanapka z indykiem

Putenbrust-Sandwich

9,20

Bajgiel słodowy BBQ

BBQ Malz-Bagel

9,80

chrupiąca bagietka z kamiennego pieca, ziołowa pieczeń
z indyka sous-vide, pasta ze szczypiorkiem, sałata lodowa,
pomidor, jajko sadzone
świeżo wypiekanybajgiel ze słodem, pastrami, sos tatarski,
mini-sałata liściasta, pomidor,ser górski, jajko sadzone

Przystawki· Vorspeisen
Szwajcarska sałatka

Schweizer Salat

8,50

Zapiekany chleb pita Vinschgauer

Vinschgauer Fladenbrot

8,50

Pieczona wątróbka z jelenia z portweinem i szalotkami

Gebratene Hirschleber

9,90

Terrina z sarny z wątróbką kaczą w cieście warstwowym

Rehterrine mit Entenleber

kiełbasa wieprzowa i ser emmentaler, krążki cebuli czerwonej,
ogórek konserwowy,winegret musztardowy i świeży szczypiorek,
chleb mieszany
ogórki konserwowe, ser górski, bukiet sałat
marynowane jagody, sałatka z dzikich ziół i
bagietka wypiekana w kamiennym piecu

żurawina, roszpunka z dressingiem ziemniaczanym i chleb orzechowy

10,80

Zupy · Suppen
Kremowa zupa z dyni

Kürbiscremesuppe

6,20

Kremowa zupa serowa z białym winem

Cremige Käsesuppe mit Weißwein

6,20

Bulion z wołowiną tafelspitz
z warzywami korzeniowymi i kluseczkami ze szpikiem

Kraftbrühe vom Tafelspitz

6,90

z kozim serem i syropem klonowym
grzanki i szczypiorek

Sałatki· Salate
Ziołowa sałatka szwajcarska z serem Appenzeller

Schweizer Appenzeller-Kräuter-Salat

11,90

Kurczak po wiedeńsku z roszponką i dressingiem
ziemniaczanym

Wiener Backhendl

13,90

Roulade von Kalb

15,90

ser Appenzeller, winogrona, pomidory, ogórki, rucola
i świeże zioła, z koszyczkiem chleba i masłem

jajka przepiórcze, kiełki rzodkiewki i grzanki

Rolada cielęca, zielone szparagi
i szynka parmeńska z kolorową mieszanką sałat
mini-sałata liściasta, pomidory gałązkowe, kalarepa, ogórki,
winegret morelowy i prażone nasiona słonecznika

Wegetariańskie· Vegetarisches
Świeże tagliatelle w sosie
śmietanowo-truflowym z parmezanem

Frische andnudeln

11,90

Kluski serowe z górskim serem
duszone pomidory z pieca, olej ziołowy i dwa rodzaje cebuli

Käse-Knöpfli

12,50

Knedle ze szpinakiem i aromatycznym serem Gruyère

Spinatknödel mit würzigem Gruyère

12,50

smażona czerwona papryka i rukola

smażone pieczarki z cebulą dymką i potrawką
z pomidorów ze świeżą bazylią

Dania pieczone· Gebratenes
Kurczak po wiedeńsku ok. 160 g

Backhendl

11,90

Cordon bleu z piersi z kurczaka,
Bruschetta z szynką i ser górski

Cordon-Bleu

11,90

Mieszanka wołowiny i wieprzowiny ok. 200 g

Variation von Rind & Schwein

11,90

Kanadyjski stek tri-trip „Premium Cut”, ok. 180 g
steak z kanadyjskiej wołowiny krzyżowej

Canadian Tri-Trip Steak

13,90

Rolada cielęca, zielone szparagi i szynka parmeńska

Kalbsroulade gefüllt

14,50

Cebulowa pieczeń z rusztu medium ok. 180 g
rumsztyk, smażona cebula

Zwiebelrostbraten

16,90

Medaliony z combra jelenia ok. 180g

Medaillons vom Hirschrücken

22,90

Norweski filet z łososia
z panierką z białego pieczywa i parmezanu

Norwegisches Lachsfilet

11,90

pierś z kurczaka w chrupiącej panierce

kanadyjski stek tri-trip, stek wieprzowy spider

Dodatki· Beilagen
Surówka z domowym dressingiem

Beilagensalat

6,20

Kapusta kiszona ze śmietaną
Smażone pieczarki
Kalafior z bułką tartą i posiekanym jajkiem
Faszerowana kapusta włoska ze śmietaną i grzybami

Rahmsauerkraut
Gebratene Steinchampignons
Blumenkohl
Getrüffelter Rahm-Wirsing mit Pilzen

3,90
3,90
4,20
4,20

Szpecle ziołowepodsmażane na maśle
Ziemniaki tłuczone z selerem
Pieczone pączki ziemniaczane
Chrupiące pieczone plasterki ziemniaczane
Sałatka ziemniaczano-ogórkowa na ciepło
Pieczony ziemniak z górskim serem i skwarkami
Sos z portwein’a
Jus cielęcy
Sos z wermutem

Kräuter-Knöpfli
Kartoffel-Selleriestampf
Gebackene Kartoffelkrapfen
Erdapfelscheiben
Erdapfel-Gurkensalat
Backkartoffel
Portweinsoße
Kalbsjus
Wermutsoße

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
4,90
2,00
2,00
2,00

Masło ziołowe

Kräuterbutter

2,00

Z wody · Aus dem Wasser
Smażony filet z sandacza

Gebratenes Zanderfilet

15,90

Norweski filet z łososia z panierką z białego
pieczywa i parmezanu

Norwegisches Lachsfilet

16,50

jus cielęcy, kiszona kapusta ze śmietaną,
duszone pomidory i małe ziemniaki ziołowe

sos z wermutem, szpinak liściasty z szalotkami
i ragout z pomidorów z bazylią

Ziemniaczano-cebulowe placki Rösti· Erdapfel-Zwiebel-Rösti
Rescher-Rösti

12,50

Chrupiące placki Läberli-Rösti

Läberli-Rösti

12,80

Berneńskie placki Rösti

Berner-Rösti

12,90

Chrupiące placki Rösti
z 2 kiełbaskami z dziczyzny7 i duszoną cebulą

z pieczoną wątróbką jelenia, sosem z portwein’a, winogronami z boczkiem2,3
i bukietem sałat

okraszone boczkiem, z 2 jajkami sadzonymi i bukietem sałat

Z garnka i z patelni · Aus Topf & Pfanne
Geschmorte Schweinebäckchen

14,50

Gebratene Maishähnchenbrust

14,90

Filet pieprzowy z patelni

Pfefferfiletpfännchen

15,90

Plastry cielęciny po zurysku

Zürcher Geschnetzeltes

16,90

Cielęcy sznycel wiedeński (Wiener Schnitzel)

Wiener Schnitzel

19,90

Pieczone medaliony z combra jelenia

Medaillons vom Hirschrücken

29,50

Pieczonepoliczki wieprzowe
z cebulą perłową, pieczarkami i czerwonym winem,
kalafiorem z bułką tartą i posiekanym jajkiem,
pieczonymi plackami ziemniaczanymi

Pieczona pierś kurczaka kukurydzianego „Winzer Art”
z winogronami, pieczarkami brązowymi i boczkiem2,3,
duszonym porem i ziemniakami tłuczonymi z selerem

polędwiczka wieprzowa, pieczarki, sos ziołowy,
pieczone kulki ziemniaczane

smażone plastry cielęciny, szalotka, pieczarki,
białe wino i śmietana, kluski podsmażane na patelni

cytrynowe sakiewki, sałatka ziemniaczano-ogórkowa na ciepło

sos jałowcowo-śmietanowy, żurawina, kapusta włoska w śmietanie –
przyprawiona truflami – z brązowymi pieczarkami i ziołowymi
kluseczkami ziemniaczanymi

Domowe fondue · Hausgemachtes Fondue
„Szwajcarski oryginał” dla 2 osób

„Das Schweizer Original”

klasyczny
zchlebówkąlubmorelówką

z białym winem, serem Gruyère, szwajcarskim Emmentalerem,
serem Goudaoraz świeża papryka podana z plastrami boczku,
gotowane ziemniaki, ogórki konserwowe, cebula perłowa,
sałatka z ogórków, szwajcarski chleb Paillasse

29,90
31,90

Przysmaki regionu alpejskiego· Spezialitäten
Raclette· Raclette
Topiony ser Raclette

małe ziemniaki w mundurkach, skwarki, cebula perłowa
ogórki konserwowe, mały bukiet sałat

Geschmolzener Raclette-Käse

11,50

Chleb pita Vinschgauer· Vinschgauer Fladenbrot
Rustykalny chleb pita

kostki boczku, cebula, kwaśna śmietana, świeże zioła, ser górski

Rustikales Fladenbrot

10,50

Tarty· Flammkuchen
„Klassisch“

10,90

„Alpejska”

„Alpen”

11,50

„Styryjska”

„Steirisch“

11,90

„Edelweiss”

„Edelweiss“

11,90

„Klasyczna”
z kostkami boczku, cebulą, kwaśną śmietaną,
świeżymi ziołami, serem górskim

z kozim serem, marynowaną dynią, szpinakiem liściastym,
pomidorkami koktajlowymi

z wędzonym łososiem, ogonami rakowymi, kwaśną śmietaną,
cebulą i serem górskim

z wędzonymi kiełbaskami z Południowego Tyrolu,
ogórkami konserwowymi, cebulą,kwaśną śmietaną,
świeżymi ziołami, serem górskim

Burgery Alpejskie · Alpen-Burger
„Burger alpejski”

„Alpen-Burger“

13,90

„Specjalny burger Edelweiss”

„Edelweiss Spezialburger”

14,90

świeża bagietka z kurkumą i migdałami, grillowane filety z kurczaka,
krem ziołowy, pomidory, chrupiący boczek2,3, marynowana mini-sałata liściasta,
pieczone plastry ziemniaków

bagietka wypiekana w kamiennym piecu, burger cielęcy,
ser Raclette, lekki kremowy ser Roquefort, chrupiący bekon,
pomidory, marynowane ogórki, rucola z dressingiem morelowym,
pieczone talarki ziemniaczane

Przekąski· Brotzeit
„Wieczorna przekąska”

„Abend-Snack“

Szwajcarska sałatka z kiełbasą i serem

Schweizer Wurst-Käse-Salat

12,90

„Alpejski Podwieczorek”

„Alpen Vesper“

13,40

marynowany ser górski z preclem i masłem lub ser górski
z oliwkami i migdałami, preclem oraz masłem

kiełbasa wieprzowa i ser Emmentaler, krążki cebuli czerwonej,
ogórki konserwowe, winegret musztardowy i świeży szczypiorek,
chleb mieszany

południowo-tyrolska wędzona kiełbasa i boczek, szynka z dzika,
ser Appenzell, Tête de Moine, świeży chrzan, chleb pita Vinschgauer,
bagietka wypiekana w kamiennym piecu

8,50

Wypieki i desery · Mehlspeisen & Süßes
Biały mus czekoladowy z grzanym winem
marynowane owoce jagodowe

Weiße Mousse au Chocolate

5,90

Duży knedel drożdżowy z powidłami śliwkowymi

Großer Germknödel

6,50

Mrożona trufla czekoladowa

Geeister Schokoladen-Trüffel

7,50

Omlet cesarski Edelweiss

Edelweiss Kaiserschmarrn

8,90

Strudel jabłkowo-orzechowy

Apfel-Nuss-Strudel

4,90

z sosem waniliowym i bitą śmietaną

Vanillesoße, Schlagobers

5,90

z lodami waniliowymi i bitą śmietaną

Vanilleeis, Schlagobers

6,20

z sosem waniliowym, lodami waniliowymi i bitą śmietaną

Vanillesoße, Vanilleeis, Schlagobers

6,90

sos waniliowy, masło makowe

z kremem zabaione, kakao i wiórkami orzechów laskowych

długo smażone śliwki własnej produkcji

Desery lodowe · Eisspezialitäten
Mrożona kawa
kawa mrożona, gałka lodów waniliowych, bita śmietana

Eiskaffee

4,50

Czekolada mrożona „Zimowa magia”
mrożone mleko czekoladowe, gałka lodów waniliowych1,
krem cynamonowy, i prażone wiórki migdałowe

Eisschokolade „Winterzauber“

5,20

Pucharek mieszanych lodów

Gemischter Eisbecher

5,20

Tobleroneeis

6,90

„Limoncello-Joghurt-Becher“

7,20

„Pucharek amarena”

„Amarena-Becher“

7,20

„Pucharek z czekoladą, toffi i truskawkami”

„Toffee Schokoladen Erdbeer Becher“

7,20

„Pucharek ze śliwkami i cynamonem”

„Pflaumen-Zimt-Becher“

7,20

1 gałka lodów

1 Kugel Eis

1,70

1 gałka sorbetu

1 Kugel Sorbet

1,80

Porcja bitej śmietany

Portion Schlagsahne

1,60

3 gałki lodów mieszanych, bita śmietana

Domowe lody o smaku szwajcarskiej czekolady Toblerone
dekorowane kremem i gorącymi malinami

„Jogurtowy pucharek z likierem Limoncello”
domowy sorbet z likierem Limoncello, lody jogurtowe,
puree malinowe,krem waniliowy, bita śmietana,
ciastko malinowe z białą czekoladą,świeża mięta
lody czekoladowe, lody pistacjowe, wiśnie amarena, krem waniliowy,
świeże jagody, bita śmietana, czekoladowe ciasteczko
lody toffi, lody z gorzkiej czekolady, puree truskawkowe,
bita śmietana,popcorn z toffi, truskawkami i śmietaną,
brownie czekoladowe z orzechami
lody waniliowe1, lody cynamonowe, kompot z marynowanych
śliwek, bita śmietana, ciasteczko czekoladowe, świeża mięta

Wanilia (VanilleCzekolada(Schokolade)Truskawka(Erdbeere)
Czekolada Toblerone(Toblerone)Toffi(Toffee)
Jogurt(Joghurt)cynamon(Zimt)pistacje(Pistazie)
Limoncello (Limoncello)

