Schnitzel
Jager Schnitzel

Tarte Flambée
14,20

med cream svampe og spaetzle

Schnitzel "Wiener stil"

13,90

9,10

Bayerske med creme fraiche,

14,70

Aromatisk

7,90

med creme fraiche, hvidløg og krydderurter

med udskæringer af tomater og løg gratineret
med feta ost, serveret med stegte kartofler og salat

Den Rustikke
Zenzis kæreste...

14,90

Schnitzel med tranebær og camembert gratineret,
stegt i afklaret smør, serveret med stegte kartofler

10,90

med creme fraiche, chili, udskæringer af
svinekød filet, porre, rødløg og ost

Desserter

Fra panden

Bayersk æblebutterdejsstang
Paulaner Panden

9,20

fetaost, løg, skåret i tern tomater og porre

med citron, stegte kartofler og en salat

Gedeavlere Schnitzel

Standard
med bacon, ost, løg og porre på creme fraiche

16,50

1/2 svinekød, flæskesteg, farsbrød og Nürnberger
pølser på surkål og skiver dumplings

5,10

med vaniljeis og fløde

Philadelphia tærte - serveret i en krukke

6,50

med kompot af årstidens frugter

Lohmillers panden

16,90

Kaiserschmarrn

Svinefilet på vild-champignonflødesauce, med spaetzle og salat

Roast Panden

-strimlet pandekage -

7,40

med mandler, vaniljeis og smør-ristede æblestykker
17,90

Iiskaffe med vaniljeis

3,90

Kyllingebryst filet, svinekød filet, sadel af svinekød bøf
og bacon, med kryddersmør og stegte kartofler

"Passion Fruit Angel"

Fisk
Frisk ørred - pocheret i køkkenet folie

4,50

Drikkevarer finder du på vores drinkskort.
14,50

fyldt med tomat, porre og urter, med smeltet smør,
kogte kartofler og blandet salatmed urt dressing

Stegt filet af laks

- frisk og frugtagtig -

passionsfrugtsaft med vaniljeis

13,90

med bagt kartoffel, kryddersmør og garneret med salat

- Drinkskortet findes kun på tysk -

Alle priser på dette kort er i EURO,
moms og service inkluderet.

Kartofler specialiteter
Bagt kartoffel med kryddersmør-kvark

5,90

...og med hvidløg-creme fraiche,
skinke, porre, gratineret med ost

9,50

...og med stegt kyllingebryst
...og med røget laks

10,10
9,70
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Bayerske
Specialiteter.

Supper
Gullasch suppe

4,60

Kære ggæster og vvenner...

med løg, champignon, peberfrugter & baguette

Vegetarisk
Bayerske ost bolle

10,20

fyldt med urter-flødeost,
med tomat ragout og blandet salat

Lever-bolle suppe

4,90

Hjemmelavede potato-herb-kiler

med vegetabilske strimler, forfinet med meria, baguette

... af bayersk kultur og
typisk bayersk gæstfrihed.

Saltkringler

7,90

med en velsmagende dip

Spinat-spaetzle-souflé

...natur

3,00

...med smør

3,50

...med et krydderurt dip

4,20

...gratineret med ost

4,30

...med et scoop af Bayerske ost speciale

5,60

Vi er beærede over at byde dig velkommen på
vores Restaurant "Wirtshaus an der Lohmühle".

11,20

Schwabiske nudler med spinat, ost gratineret,
garneret med friske hakkede tomater

Wirtshaus specialiteter
Sprød grillet svineskank på Surkål

13,90

med potato dumplings

Små retter

Flæskesteg i mørk øl sauce

Bayerske ost speciale

13,50

med rødkål og dumplings

8,50

blandet ud af camembert, frisk ost og blød ost,
med løg, brød og radiser

Kogt oksekød i peberrod sauce

13,90

med grøntsager og kogte kartofler

Hjemmelavet sylte af prime kogt oksekød

11,90

Sadel af svinekød bøf med pot-ristede løg

med remoulade og stegte kartofler

gratineret med Harz-ost, serveret med stegte kartofler

Bayerske farsbrød

10,50

Paulaners livret

med et stegt æg og stegte kartofler

"Bayerske Express"

- meat loaf fra ovnen

13,30

-

Udskæringer af svinekød grænsen kød i løg sauce,
et spejlæg og stegte kartofler

9,50

med lunkent Bayerske kartoffelsalat

Angel Aloisius foretrukne måltid

12,90

"Ox på spid" - BLOCK HOUSE® Kvalitet -

19,90

omkring 300 gr. fra krydset, med vilde hvidløg smør,
bagt kartoffel og salat garnered

11,90

en skefuld blandet ost, pølse salat,
urt dip, kringle og smør

Bayerske polse specialiteter

Salat

Originale Nuremberg ristede pølser

Salat "Vitaminer" - side salad -

3,70

Årstidens friske salat med tomater, agurk
og revne gulerødder med vores "Wirtshaus dressing”

Salat "Kylling"

Nyd dit ophold med øl af det berømte "Paulaner"
bryggeri og velsmagende bayerske specialiteter
serveret fra vores køkken i en stilfuld
og original bayerske atmosfære.

10,30

med nedskæringer af brændt kyllingebrystfilet,
ristede solsikkefrø og baguette

"Alpine glød"

En rigtig stor salat...

med løg og grillede udskæringer af hvide pølser

12,90

Velkommen til Bayern.

serveret med surkål og brød

3 stykker

6,60

6 stykker

8,90

9 stykker

11,90

2 Munich hvide pølser med kringle

7,40

...hver ekstra hvid pølse

2,80

Pølse salat serveret med brød

8,90

