
  

AAuuss  ddeemm  SSuuppppeennttooppff 
  

FFrräännkkiisscchhee  KKaarrttooffffeellssuuppppee      €€      44,,0000  

FFrraannccoonniiaann  ppoottaattoo  ssoouupp  

  

LLeebbeerrkknnööddeellssuuppppee  

--  kkllaarree  RRiinnddssbbrrüühhee  

mmiitt  hhaauussggeemmaacchhtteemm  LLeebbeerrkknnööddeell    €€      44,,5500  

LLiivveerr  dduummpplliinngg  ssoouupp  

--  cclleeaarr  bbeeeeff  bbrrootthh    

wwiitthh  hhoommeemmaaddee  lliivveerr  dduummpplliinngg  

  

BBrroottzzeeiitteenn  
  

FFrräännkkiisscchheess  KKääss´́  BBrreettttll  

BBiieerrkkäässee,,  BBaavvaarriiaa--bblluuee,,  ZZiieeggeennkkäässee    

aauuss  ddeerr  ZZiieeggeennkkäässeerreeii  WWüürrnnssrreeuutthh    

uunndd  OObbaattzztteerr,,  TTrraauubbeenn  uunndd  NNüüssssee,,    

ddaazzuu  BBaauueerrnnbbrroott  uunndd  BBuutttteerr  

aauucchh  ffüürr  mmeehhrreerree  PPeerrssoonneenn    

pprroo  PPeerrssoonn            €€      88,,0000  

FFrraannccoonniiaann  cchheeeessee  bbooaarrdd  

bbeeeerr  cchheeeessee,,  BBaavvaarriiaa--bblluuee,,  ggooaatt  cchheeeessee    

ffrroomm  tthhee  ggooaatt  cchheeeessee  ddaaiirryy  WWüürrnnssrreeuutthh  

aanndd  OObbaattzztteerr,,  ggrraappeess  aanndd  nnuuttss,,    

bbeessiiddeess  ffaarrmmeerr´́ss  bbrreeaadd  aanndd  bbuutttteerr  

aallssoo  ffoorr  sseevveerraall  ppeeooppllee  

  

FFrräännkkiisscchheess  BBrroottzzeeiittbbrreetttt  

mmiitt  ggeerrääuucchheerrtteenn  BBrraattwwüürrsstteenn,,    

ZZwwiieebbeellmmeettttwwuurrsstt,,  AAaallffeellddeerr  BBaauueerrnn--  

sscchhiinnkkeenn,,  OObbaattzztteerr,,  ggeekkoocchhtteemm  LLaannddeeii,,    

RReettttiicchh  uunndd  RRaaddiieesscchheenn,,  ddaazzuu    

BBaauueerrnnbbrroott  uunndd  BBuutttteerr  

aauucchh  ffüürr  mmeehhrreerree  PPeerrssoonneenn    

pprroo  PPeerrssoonn            €€      88,,5500  

„„FFrraannccoonniiaann  BBrroottzzeeiittbbrreetttt““  

wwiitthh  ssmmookkeedd  NNuurreemmbbeerrgg  ssaauussaaggeess,,    

ssppeecciiaalliittyy  ssaauussaaggee  wwiitthh  oonniioonnss,,    

AAaallffeellddeerr  ffaarrmmeerr´́ss  hhaamm,,  OObbaattzztteerr,,  

ccooookkeedd  ffaarrmmeerr´́ss  eegggg,,  rraaddiisshheess,,    

ffaarrmmeerr´́ss  bbrreeaadd  aanndd  bbuutttteerr  

aallssoo  ffoorr  sseevveerraall  ppeeooppllee  

  

VVoorrssppeeiisseenn  
  

DDüünnnnee  SScchheeiibbeenn  vvoonn  ddeerr  RRiinnddeerrbbrruusstt  

aauuff  RRoohhkkoossttssaallaatt  

mmiitt  sstteeiirriisscchheenn  KKeerrnnööll  mmaarriinniieerrtt        €   9,00  

TThhiinn  sslliicceess  ooff  bbrriisskkeett  

oonn  rraaww  ssaallaadd  wwiitthh  SSttyyrriiaann  ccoorree  ooiill  mmaarriinnaatteedd  

  

PPiikkaanntt  aannggeemmaacchhtteess  TTaattaarr  vvoonn  AAuubbeerrggiinneenn  

mmiitt  ZZiieeggeennkkäässee  üübbeerrbbaacckkeenn        €   9,00  

PPiiqquuaanntt  pprreeppaarreedd  ttaattaarr  ooff  eeggggppllaannttss  

wwiitthh  ggooaatt  cchheeeessee  ssccoollllooppeedd  

  

FFoorreelllleennffiilleett  ffrriisscchh  aauuss  ddeemm  RRaauucchh  

mmiitt  PPrreeiisseellbbeeeerr--SSaahhnneemmeeeerrrreettttiicchh    €   9,50  

FFiilllleett  ooff  ttrroouutt  ffrreesshh  ssmmookkeedd  

wwiitthh  ccrreeaammyy  ccoowwbbeerrrryy--hhoorrsseerraaddiisshh 

  
 
 

 

 

MMaarrkkttffrriisscchhee  SSaallaattee    
  

KKlleeiinneerr  ggeemmiisscchhtteerr  SSaallaatt      €€      44,,0000  

SSmmaallll  mmiixxeedd  ssaallaadd  

  

FFeellddssaallaatt    

mmiitt  uunnsseerreemm  HHaauussddrreessssiinngg,,  

SSppeecckk  uunndd  BBrroottccrroouuttoonnss        €€      77,,5500  

LLaammbb´́ss  lleettttuuccee  wwiitthh  oouurr  hhoouusseeddrreessssiinngg  

wwiitthh  bbaaccoonn  aanndd  bbrreeaadd  ccrroouuttoonnss  

  

SSaallaattsscchhüüsssseell  

mmiitt  BBllaattttssaallaatteenn,,  ZZ  ii  ee  gg  ee  nn  kk  ää  ss  ee,,    

WWaallnnüüsssseenn  uunndd  ÄÄppffeellnn    

iinn  HHaauussddrreessssiinngg  mmaarriinniieerrtt        €   9,50 

SSaallaadd  bboowwll  

wwiitthh  lleeaaff  ssaallaaddss,,  gg  oo  aa  tt    cc  hh  ee  ee  ss  ee,,    

wwaallnnuuttss  aanndd  aapppplleess  

mmaarriinnaatteedd  iinn  oouurr  hhoouussee  ddrreessssiinngg 

  

NNüürrnnbbeerrggeerr  RRoossttbbrraattwwüürrssttee  
  

66  SSttüücckk  OOrriiggiinnaall  NNüürrnnbbeerrggeerr  BBrraattwwüürrssttee    

mmiitt  BBaauueerrnnbbrroott          €€      77,,5500  

66  ppiieecceess  OOrriiggiinnaall  NNuurreemmbbeerrgg  ssaauussaaggeess
22,,44  

    

wwiitthh  ffaarrmmeerr´́ss  bbrreeaadd  
  

ddaazzuu    //  aadddd..      
  

WWeeiinnssaauueerrkkrraauutt  ooddeerr  KKaarrttooffffeellssaallaatt
22,,33,,44,,55  

€   2,50  

ssaauueerrkkrraauutt  oorr  ppoottaattoo  ssaallaadd  
22,,33,,44,,55

 
 

Sahnemeerrettich     €   2,00
  

ccrreeaammyy  hhoorrsseerraaddiisshh  
  

pprroo  wweeiitteerree  BBrraattwwuurrsstt  bbeerreecchhnneenn  wwiirr    €   1,20 
eeaacchh  aaddddiittiioonnaall  ssaauussaaggee            

  

66  SSttüücckk  „„SSaauurree  ZZiippffeell““
  22,,44          

iimm  wwüürrzziiggeenn  ZZwwiieebbeellssuudd        €   8,50 

66  ppiieecceess  „„SSaauurree  ZZiippffeell““
  22,,44  

--  bbooiilleedd  iinn  aa  bbrreeww  ooff  oonniioonn  

  

VVeeggaannee  BBrraattwwüürrssttee44    

mmiitt  SSaallzzkkaarrttooffffeellnn          € 13,50
  

VVeeggaann  bbrraattss
44  
wwiitthh  ppoottaattooeess

  

 

„„NNüürrnnbbeerrggeerr  BBrraattwwuurrssttttuurrmm““
22,,44

  

NNüürrnnbbeerrggeerr  BBrraattwwüürrssttee  

vveerrsscchhiieeddeenn  zzuubbeerreeiitteett::    

ddrreeii  ggeeggrriillllttee,,  ggeerrääuucchheerrttee  

uunndd  ssaauurree  iimm  wwüürrzziiggeemm  ZZwwiieebbeellssuudd  

mmiitt  KKaarrttooffffeellssaallaatt
22,,33,,44,,55

,,  SSaauueerrkkrraauutt    

uunndd  MMeeeerrrreettttiicchh    

aabb  22  PPeerrssoonneenn    

pprroo  PPeerrssoonn  //  eeaacchh  ppeerrssoonn          €€  1144,,5500  

““NNuurreemmbbeerrgg  ssaauussaaggee  ttoowweerr””  

aa  vvaarriiaattiioonn  ooff  ssaauussaaggeess::  

TThhrreeee  ggrriilllleedd,,  ssmmookkeedd  aanndd  bbooiilleedd    

iinn  aa  ssttoocckk  ooff  oonniioonnss  aanndd  vviinneeggaarr,,    

sseerrvveedd  wwiitthh  ppoottaattoo  ssaallaadd
  22,,33,,44,,55

,,    

ssaauueerrkkrraauutt  aanndd  hhoorrsseerraaddiisshh  

ffoorr  ttwwoo  oorr  mmoorree  ppeerrssoonn    

  
 

  

  

  
  

NNüürrnnbbeerrggeerr  BBrraattwwuurrssttkknnööddeell  

KKaarrttooffffeellkknnööddeell  mmiitt  wwüürrzziiggeerr    

BBrraattwwuurrssttffüülllluunngg  uunndd  BBrraatteenn--  

ssaauuccee,,  aauuff  SSaauueerrkkrraauutt        €€  1111,,0000  

NNuurreemmbbeerrgg  BBrraattwwuurrsstt  dduummpplliinngg  

PPoottaattoo  dduummpplliinngg  wwiitthh  zzeessttyy  BBrraattwwuurrsstt    

ffiilllliinnggaanndd  ggrraavvyy,,  oonn  ssaauueerrkkrraauutt  

  

Ragout von Waldpilzen  

– Steinpilze, Maronen, Champignons  

und Egerlinge - in Rahm 

mit frischen Kräutern und  

zwei Semmelknödeln     € 12,50 

RRaaggoouutt  ooff  mmuusshhrroooommss    

--  yyeellllooww  bboolleettuuss,,  bbaayy  bboolleettuuss,,  mmuusshhrroooommss  aanndd  

EEggeerrlliinngg  mmuusshhrroooommss  --  iinn  ccrreeaamm  ssaauuccee  

with fresh herbs and two bread dumplings 

  

RRiieesseennsscchhnniittzzeell  WWiieenneerr  AArrtt  

mmiitt  PPrreeiisseellbbeeeerreenn  uunndd  KKaarrttooffffeellssaallaatt    €€  1133,,5500  

--aallss  kklleeiinnee  PPoorrttiioonn--        €€  1122,,0000  

GGiiaanntt  eessccaallooppee  „„VViieennnnaa  SSttyyllee““  

wwiitthh  ppoottaattoo  ssaallaadd  

  

KKnnuusspprriigg  ggeebbrraatteennee  EEnntteennkkeeuullee    

mmiitt  AAppffeellrroottkkrraauutt  uunndd    

rroohheenn  KKaarrttooffffeellkkllöößßeenn
11,,22                                                                €€  1144,,5500    

CCrriissppyy  bbrreeaaddeedd  dduucckk  hhaauunncchh  

wwiitthh  aappppllee  rreedd  ccaabbbbaaggee  aanndd  ppoottaattoo  dduummpplliinnggss  
    

  

DDiiee  ffrräännkkiisscchhee  SSppeezziiaalliittäätt  

OOffeennffrriisscchheess  

SScchhwweeiinneesscchhääuuffeellee,,    

ddaass  OOrriiggiinnaall,,  665500  gg  

aauuss  ddeerr  SScchhuulltteerr  ggeesscchhnniitttteenn    

--  kknnuusspprriigg  ggeebbrraatteenn  --  

mmiitt  WWeeiinnssaauueerrkkrraauutt  uunndd    

rroohheenn  KKaarrttooffffeellkkllöößßeenn
11,,22                                    € 15,00  

TThhee  FFrraannccoonniiaann  SSppeecciiaalliittyy  

OOvveenn  ffrreesshh  ““SScchhääuuffeellee””,,    

tthhee  oorriiggiinnaall--  665500  gg  ppoorrkk  sshhoouullddeerr    

--  ccrriissppyy  rrooaasstteedd  --    

wwiitthh  wwiinnee  ssaauueerrkkrraauutt  aanndd  ppoottaattoo  dduummpplliinnggss
11,,  22  

  

      

FFrräännkkiisscchheerr  SSaauueerrbbrraatteenn    

iinn  LLeebbkkuucchheennssaauuccee  

mmiitt  AAppffeellrroottkkrraauutt  uunndd    

rroohheenn  KKaarrttooffffeellkkllöößßeenn          €€  1166,,5500  

--  aallss  kklleeiinnee  PPoorrttiioonn  --        €€  1100,,5500  

FFrraannccoonniiaann  ssoouurr  mmaarriinnaatteedd  bbeeeeff    

iinn  ggiinnggeerrbbrreeaadd  ssaauuccee    

wwiitthh  aappppllee  rreedd  ccaabbbbaaggee  aanndd  ppoottaattoo  dduummpplliinnggss  
  

      

GGeekkoocchhttee  RRiinnddeerrbbrruusstt  

mmiitt  WWuurrzzeellggeemmüüssee,,  ffrriisscchh  ggeerriieebbeenneemm    

MMeeeerrrreettttiicchh,,  AAppffeellmmeeeerrrreettttiicchh  uunndd    

BBoouuiilllliioonnkkaarrttooffffeellnn          €€  1144,,0000  

CCooookkeedd  BBrriisskkeett  

wwiitthh  rroooottss  vveeggeettaabblleess,,  ffrreesshh  ggrraatteedd  hhoorrsseerraaddiisshh,,  

aappppllee  hhoorrsseerraaddiisshh  aanndd  ppoottaattooeess  

  

  
  

  

  

  

OOcchhsseennbbääcckkllaa    

iinn  FFrraannkkeennrroottwweeiinnssaauuccee  ggeesscchhmmoorrtt  

mmiitt  ggllaacciieerrtteenn  WWeeiinnttrraauubbeenn  

uunndd  BBrreezzeennkknnööddeell      €€  1166,,5500  

OOxx  cchheeeekkss  iinn  FFrraannccoonniiaa  rreedd  wwiinnee  ssaauuccee  bbrraaiisseedd  

wwiitthh  ggllaazzeedd  ggrraappeess  aanndd  pprreettzzeell  dduummpplliinnggss  

  

    ZZaannddeerrffiilleett  --ggeebbrraatteenn--  

    aauuff  TToommaatteennrraaggoouutt,,    

    mmiitt  PPeetteerrssiilliieennkkaarrttooffffeellnn  €€  1155,,5500    

    FFiilllleett  ooff  ppiikkee  ppeerrcchh  --ffrriieedd--  

    oonn  ttoommaattoo  rraaggoouutt,,    

    wwiitthh  ppaarrsslleeyy  ppoottaattooeess 

  

  

AAbb  zzwweeii  PPeerrssoonneenn  sseerrvviieerreenn  wwiirr  IIhhnneenn  ggeerrnnee  uunnsseerree                                                                          

„„SSppeezziiaalliittäätteennppllaattttee““  

KKnnuusspprriigg  ggeebbrraatteenneess  SScchhääuuffeellee,,  

rröösscchhee  EEnntteennkkeeuullee  uunndd  vviieerr    

NNüürrnnbbeerrggeerr  BBrraattwwüürrssttee  

      mmiitt  AAppffeellrroottkkoohhll,,  SSaauueerrkkrraauutt      

uunndd  KKaarrttooffffeellkkllöößßeenn
11,,22

    

                          pprroo  PPeerrssoonn  //  eeaacchh  ppeerrssoonn        €€  1188,,5500  

““SSppeecciiaalliittyy  PPllaatttteerr””  

CCrriissppyy  bbrreeaaddeedd  ppoorrkk  sshhoouullddeerr  ((SScchhääuuffeellee)),,    

dduucckk  hhaauunncchh,,  ttwwoo  NNuurreemmbbeerrgg  ssaauussaaggeess    

wwiitthh  aappppllee  rreedd  ccaabbbbaaggee,,  ssaauueerrkkrraauutt  

aanndd  ppoottaattoo  dduummpplliinnggss
11,,22

    

 

DDeesssseerrtt  
  

GGeemmiisscchhtteess  EEiiss  mmiitt  SSaahhnnee        €€      55,,0000  

IIccee  CCrreeaamm  wwiitthh  wwhhiippppeedd  ccrreeaamm  

  

FFrräännkkiisscchheess  KKiirrsscchheennmmäännnnllaa  

--  eeiinnee  SSppeezziiaalliittäätt  aauuss  GGrrooßßmmuutttteerr´́ss  KKoocchhbbuucchh  

mmiitt  hheeiißßeenn  SSaauueerrkkiirrsscchheenn  uunndd  SSaahhnnee      €€      66,,0000  

FFrraannccoonniiaann  cchheerrrryy  ccaasssseerroollee  

--  aa  ssppeecciiaalliittyy  ffrroomm  ggrraannddmmaa´́ss  ccooookkbbooookk  

wwiitthh  hhoott  ssoouurr  cchheerrrriieess  aanndd  wwhhiippppeedd  ccrreeaamm  

  

OOffeennwwaarrmmeerr  AAppffeellssttrruuddeell  

mmiitt  VVaanniilllleessaauuccee  uunndd  SSaahhnnee        €€      55,,0000  

WWaarrmm  aappppllee  ssttrruuddeell  

wwiitthh  vvaanniillllaa  ssaauuccee  aanndd  wwhhiippppeedd  ccrreeaamm  

  

WWiirr  bbiitttteenn  uumm  VVeerrssttäännddnniiss,,  ddaassss  wwiirr  
KKaarrtteennzzaahhlluunnggeenn  eerrsstt  aabb  €€  2200,,0000  aakkzzeeppttiieerreenn..  

WWee  aasskk  ffoorr  yyoouurr  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  
tthhaatt  wwee  ccaann  aacccceepptt  ccrreeddiitt  ccaarrdd  ppaayymmeennttss  oonnllyy  oovveerr  €€  2200,,0000..  

  
Liebe Gäste, gerne erhalten Sie von unserem Service unseren 

Dokumentationsordner, in dem alle Speisen und Getränke 

hinsichtlich enthaltener Allergene detailliert aufgeschlüsselt sind. 
  

1 mit Konservierungsstoff 4 mit Geschmacksverstärker 
2 mit Antioxidationsmittel 5 mit Farbstoff             mit Süßungsmittel 
 

DDeeaarr  gguueessttss,,  yyoouu  ccaann  ggeett  ffrroomm  oouurr  sseerrvviiccee  oouurr  ddooccuummeennttaattiioonn  

ffoollddeerr  wwhheerree  aallll  tthhee  ffoooodd  aanndd  ddrriinnkkss  aarree  iinn  ddeettaaiill  rreeggaarrddiinngg  

ccoonnttaaiinneedd  aalllleerrggeennss..  
1 with preservative 2 with antioxidant  3 with sweetener 

4 with flavour enhancer 5 with colouring agent 

HHaauuppttggäännggee  
 


