
Wellness limonáda 
voda, sirup z bezových květů, 
citron, zázvor, máta 
Wellness Limonade

Domácí limonády a drinky
Hausgemachte Limonaden & Drinks

0,3 l  4,20

Zapékané soté  8,20 
kuřecí prsíčko, žampiony, sýr, toastové trojhránky 
Gratiniertes Würzfleisch, Hähnchenbrust, Champignons, Käse, Toastecken

Opečená olivová ciabatta s rukolovým pestem  8,90 
rajčatový salát, minilístky salátu, hoblinky saského horského sýra 
Geröstetes Oliven-Ciabatta mit Rucola-Pesto, Tomatensalat, Mini-Blattsalate, gehobelter sächsischer Bergkäse

Vitello tonnato  10,90 
plátky vařeného telecího masa, tuňáková omáčka, kapary, salátová kytička, bageta 
Vitello tonnato, Scheiben von gekochtem Kalbfleisch,Thunfischsoße, Kapern, Salatbukett, Baguette

Předkrmy · Vorspeisen

„Citronovo-zázvorový 
sekt“ 
citronová šťáva, domácí 
sekt, čerstvý zázvor 
Zitronen-Ingwer-Sekt

0,1 l  4,90

Ginger 43 
Licor 43 (španělský bylinkový 
likér), zázvorové pivo, limetkový 
džus, klínky z čerstvé limetky

0,3 l  5,90

Melounovo-mátová  
limonáda 
soda, melounový sirup,  
limetky, mražený meloun,  
máta 
Melonen-Minz-Limonade

0,3 l  4,20

Bylinková limonáda 
jablečná šťáva, minerálka, 
bazalkový sirup, citron, zázvor, 
meduňka, máta 
Kräuter-Limonade

0,3 l  4,20
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Omeleta s rajčaty, mozzarellou a čerstvými bylinkami salátová kytička  10,90 
Omelett mit Tomaten, Mozzarella und frischen Kräutern Salatbukett

Omeleta s kořeněným kuřecím masem a žampiony, kytička salátů  11,90 
Omelett mit Würzfleisch von Hähnchen und Champignons, Salatbukett

Omelety · Omeletts

Bouillon de boeuf (hovězí bujon) se zeleninovými nudličkami a krupicovými knedlíčky  5,80 
Rinderkraftbrühe mit Gemüsestreifen und Grießklößchen

Krémová polévka z hořčice Bautzner Senf s křupavými špekovými krutonky  5,90 
Cremesuppe vom Bautzner Senf mit Speckkrusteln

Saská bramboračka  Polévková miska 5,90 
s majoránkou, opečenou slaninou, šalotkou, zeleninou a kousky párku  Dvojitá polévková miska 8,50 
Sächsisches Kartoffelsüppchen mit Majoran

Polévky a eintopfy · Suppen & Eintöpfe

Saláty · Salate

Starosaský okurkový salát   6,90 
koprová zálivka, kopečky zakysané smetany 
Altsächsischer Gurkensalat

Rajčatový salát s mozzarellou  8,90 
a domácím rukolovým pestem 
Tomaten-Mozzarella-Salat

Kuřecí prsíčka v kabátku   14,50 
ze šunky Serrano 
minilístky salátu, marinovaná muškátová dýně,  
kozí sýr, okurky, rajčata, dýňová semínka 
Hähnchenbrust im Serrano-Schinkenmantel

Minilístky salátu  15,20 
paprika, rajčata, okurky,  
brusinky, jádra vlašských ořechů a domácí dresink 
Mini-Blattsalate, Paprika, Tomaten, Gurken, 
Cranberries, Walnusskerne und Hausdressing

Košíček s chlebem  2,50 
Brotkorb
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Pečená telecí játra  12,90 
Karamelizovaná cibule s balsamicem  
a šťouchanými bramborami 
Gebratene Kalbsleber

Dušená volská líčka  14,90 
mandlová brokolice, bramborové pyré 
Geschmorte Ochsenbäckchen

Naše speciality · Spezialitäten unseres Hauses

Saské hovězí na černém pivu   15,90 
české houskové knedlíky 
Sächsisches Schwarzbierfleisch vom Rind

Drážďanská pečeně nakyselo   16,50 
v rozinkové omáčce  
červené zelí s jablky a bramborové knedlíky 
Dresdner Sauerbraten in Rosinensoße

Vydatná kari klobása  9,40 
Dokřupava pečené plátky brambor  
a zelný salát   
Herzhafte Curry-Wurst

Penne s dýňovým ragú s lesními houbami  11,90 
lesní houby, muškátová dýně, kořenová zelenina, 
cherry rajčátka a horský sýr 
Penne mit Waldpilz-Kürbis-Ragout

Pečené brambory s horkým filé  13,80 
z uzeného lososa 
bylinkový krém, jarní cibulka a kytička salátů 
Ofenkartoffel mit heiß geräuchertem Lachsfilet

Lehce opečené gnocchi z červené řepy  15,20 
s pečeným lososem, muškátovou dýní,  
kozím sýrem, smetanovou omáčkou  
a dýňovými semínky 
Geschwenkte Rote-Bete-Gnocchi

Z trouby a pánvičky · Aus Ofen & Pfanne

Celý pečený platýs na  14,90 
finkenwerdský způsob 
Celý pečený platýs na finkenwerdský způsob 
Ganze gebratene Scholle „Finkenwerder Art“

Čerstvě pečená  
olivová ciabatta

Ryby · Fisch

Pečený filet z candáta  15,40 
středomořská zelenina pečená v  
peci a gnocchi z červené řepy na másle 
Gebratenes Zanderfilet

Pečený filet z lososa  15,90 
křupavé pečené bramborové pusinky,  
čatní z brusinek a salátová kytička 
Gebratenes Lachsfilet

Čerstvě pečená olivová ciabatta  12,90 
s kuřecími prsíčky v kabátku ze šunky Serrano, 
bylinkový krém a marinované minilístky salátu 
Ofenfrisches Oliven-Ciabatta
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Vepřová žebírka BBQ ~ 400 g 13,90 
zelný salát   1 příloha 
BBQ Spare Ribs vom Schwein Krautsalat

Kuřecí prsíčka v kabátku   14,50 
ze šunky Serrano 
středomořská zelenina pečená v peci  

 1 příloha 
Hähnchenbrust im Serrano-Schinkenmantel 

Steak au four  14,90 
přepečený steak z vepřového masa, soté, sýr,  
máslový hrášek   1 příloha 
Steak au four 

Z grilu & pánve · Gegrilltes & Paniertes

Medailonky z kanadského hovězího  ~ 180 g 16,90 
„Tri-Tip-steak pro znalce!" 
černé česnekové máslo, salátová kytička  

 1 příloha 
Medaillons vom kanadischen Tri-Tip

Originální vídeňský řízek  18,50 
telecí řízek v trojobalu, citronové pytlíčky  

 1 příloha 
Original „Wiener Schnitzel“ 

Ke všem masovým specialitám podáváme libovolnou přílohu …
Zu allen Grillspezialitäten und Schnitzelgerichten reichen wir wahlweise …

    smažené brambory 
Bratkartoffeln

    pečené brambory s bylinkovým 
tvarohem 
Ofenkartoffeln mit Kräuterquark

    Gnocchi z červené řepy na másle   
Gebutterte Rote-Bete-Gnocchi

    šťouchané brambory 
 Kartoffelstampf

    křupavé pečené bramborové plátky 
Knusprig gebackene Kartoffelscheiben

    Malé brambůrky  s čerstvými bylinkami 
 Kartoffel-Drillinge mit frischen Kräutern
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Horké maliny s vanilkovou zmrzlinou  5,90 
šlehačka 
Heiße Himbeeren mit Vanilleeis, Schlagsahne

„Cheesecake“ ve skle  6,50 
krambl ze sušenek, vanilkový krém,  
marinované maliny a krokant z lískových oříšků 
„Cheesecake“ im Glas

„Hruška Helena“ ve skle  6,90 
marinované hrušky, vanilková zmrzlina,  
domácí čokoládová sušenka, šlehačka,  
čokoládová omáčka 
„Birne Helene“ im Glas

Saské tvarohové kuličky  6,90 
jablečný kompot, kandované třešně, šlehačka 
Sächsische Quarkkeulchen

České nugátové knedlíčky  7,90 
třešňový kompot a krokant  
z lískových oříšků 
Böhmische Nougatknödel 

Dezerty · Desserts

Ovocný koláč s drobenkou podle nabídky  Obstkuchen mit Streusel  3,00

Ovocné řezy podle nabídky  Frucht-Schnitten  4,20

Knížecí trojúhelníčky čokoládový máslový krém, malinová pěna  4,30 
Fürsten-Ecke Schokoladen-Buttercreme, Brombeer-Mousse

Drážďanská piškotová  roláda, citronový krém  Dresdner Eiche Biskuit, Zitronencreme  4,30

Piškotová roláda s mandarinkami  Mandarinen-Biskuit-Rolle  4,70

Řezy s mangem a mučenkou  Mango-Passionsfrucht-Schnitte  4,70

Limetkový dort s likérem z černého rybízu  Cassis-Limetten-Torte  4,90

Švarcvaldský višňový dort se šlehačkou  Schwarzwälder Kirsch-Sahne-Torte  4,90

Malinový jogurtový dort se šlehačkou  Himbeer-Joghurt-Sahne-Torte  4,90

Borůvkový dort s vaječným koňakem   Heidelbeer-Eierlikör-Torte  4,90

Pěna à la čokoládový dort  Mousse au Chocolate-Torte  4,90

Drážďanský jablečný štrůdl  Dresdner Apfelstrudel   4,50

Drážďanský jablečný štrůdl vanilková omáčka, vanilková zmrzlina, šlehačka  
Vanillesoße , Vanilleeis , Schlagsahne   6,90

Šlehačka  Schlagsahne část 1,50

Koláče a dorty · Kuchen & Torten

Naše speciality · Unsere Hausspezialitäten

Originální drážďanský „Eierschecke“  Original Dresdner Eierschecke  3,90

Lanýžový dort „Kurfürstenschänke“  Trüffel-Torte  4,90 
s jemným cedrovo-jablečným krémem

nur 6,50

„Cheesecake“  
ve skle

nur 6,90

„Hruška 
Helena“  
ve skle
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Šálek kávy  Tasse Kaffee 2,60

Konvička kávy  Kännchen Kaffee 4,60

Velká káva s mlékem  Großer Milchkaffee  4,90

Espresso   2,70

Cappuccino    3,50

Latte Macchiato    3,80

Káva · Kaffee & Heißgetränke

Čaj Earl Grey Premium s vůní bergamotu   3 – 4 minut 3,40 
Earl Grey

Bio Darjeeling Royal Imperial Černý čaj   3 – 4 minut 3,40 
Schwarztee

Assam Spezial Broken Černý čaj   3 – 4 minut  3,40 
Schwarztee

Letní bobule   5 – 8 minut 3,40 
Sommerbeere

Bylinková zahrada   5 – 8 minut 3,40 
Kräutergarten

Čaj · Tee

Káva „Konsul“  3,60 
káva, šlehačka 
Kaffee „Konsul“

Káva „Mohr“  4,90 
káva, čokoláda (nápoj), šlehačka 
Kaffee „Mohr“

Espresso Bon Bon  4,90 
slazené kondenzované mléko, espresso 
Espresso Bon Bon

Káva Barraquito  5,50 
slazené kondenzované mléko, Licor 43, espresso, 
mléčná pěna, skořice 
Kaffee Barraquito

Holandská káva  5,50 
espresso, horká čokoláda, vaječný koňak,  
šlehačka 
Holländischer Kaffee

Latte Macchiato Baileys  5,50 
Latte Macchiato, Baileys Irish Cream 
Baileys Latte Macchiato

Irish Coffee  5,90 
káva, kandys, Irish Whiskey, šlehačka 
Irish Coffee

mléčná čokoláda šálek 3,40 
Prémiová mléčná čokoláda 18 %, velký pohár 4,90 
šlehačka 
Trinkschokolade

Čokoláda Maya šálek 5,20 
hořká prémiová čokoláda 42 %,  
skořicový sirup, šlehačka s kořením 
Maya Schokolade

Ruská čokoláda šálek 5,50 
hořká prémiová čokoláda 42 %,  
rum, šlehačka 
Russische Schokolade

Kávové a čokoládové speciality · Kaffee- & Schokolade

Velké sklo asi 0,3 l
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