
2 Brezeln
Brezeln er store saltkringler, dejlige til 

den lille sult og et glas øl. 
De serveres lune, valgfrit 

med friskost, smør 
eller sød sennep.

55,- kr 

Den grove Madkurv
Rugbrød, hjemmelavet fedt 
og ølpølser  75,- kr.

Retter, du altid kan få ...

Snacks

Chipskurv 45,- kr.

Peanuts eller Cashewnødder 45,- kr.
Mandler 65,- kr.

Køkkenets åbningstider
 Fredag kl. 13-20  |  Lørdag kl. 12-20

Onsdag kun dagens ret kl. 18-20  

Den store Madkurv 

Brezel og rugbrød, Emmentaler, 
ølpølser, friskost og 
hjemmelavet fedt 125,- kr.

Den lyse Madkurv
Brezel, friskost 
og Emmentaler  75,- kr.

1 Paar Weisswürste
Mere bayersk kan det ikke blive. 
Weisswürste er vel Münchens mest 
kendte ret. Pølserne kommer altid 
i par. Dertil hører sig en Brezel og 
sød sennep. Vi anbefaler stærkt, at 
det hele nydes med en hvedeøl.

Strammer Max
Retten stammer oprindeligt fra 
Sachsens og Berlins køkkener. 
Retten består af et stykke brød, 
derpå kommer skinke, tomat og 
et spejlæg. Lidt løg på toppen, 
lidt surt til, færdig. En fantastisk 
lækker og enkel ret. Der kan altid følge en god pils med 
retten, og den kan også kurere tømmermænd.      

Bayrischer Leberkäs
Leberkäse er en traditionel, sydtysk 
frokostret. Navnet Leberkäse er 
misvisende, da der hverken er lever 
eller ost i. Leberkäs er en bagt 
kødpølse, der hos os er anrettet på 
et stykke brød med spejlæg, dertil 
bløde løg, sennep og lidt syltede agurker.  

Bayrische Brotzeit
Brotzeit stammer fra ældre tider. 
Man arbejdede på marken, og da 
man ofte var langt væk fra komfur 
og kone, havde man en bylt med 
brød og røget pølse med. En kniv 
var nok til at nyde dette enkle 
måltid. Vi serverer pølse, ost, hjemmelavet fedt, og lidt surt 
på et bræt, dertil en kurv med brød og Brezel.    

125,- kr

99,- kr

109,- kr

99,- kr

Deftiges til Frokost
Fredag  kl. 13-15  |  Lørdag kl. 12-15



99,- kr

145,- kr

Thüringer mit 
Kartoffelsalat
Thüringen er en delstat i hjertet af 
Tyskland. Pølserne herfra er gode 
til pande og grill. En Thüringer 
serveres ofte bare i et rundstykke 
med sennep. Den smager fantastisk 
og er endnu en af Tysklands mange dejlige pølser. Til 
vores Thüringer får du vores hjemmelavede kartoffelsalat 
og et stykke brød.

Bockwurst mit 
Kartoffelsalat
En populær og traditionel tysk 
nationalret. Bockwurst ligner en 
Frankfurter pølse, men bliver 
ikke stegt, men opvarmet i varmt 
vand. Og det er en vanskelig 
opgave! Vandet skal nemlig ligge lige under kogepunktet, 
ellers brister pølsen, og retten er ødelagt. Hos os bliver 
Bockwurst serveret i par, med hjemmelavet kartoffelsalat, 
lidt brød, sennep og ketchup.

Wurstteller
Vores pølsetallerken tager lidt 
af hvert fra vores retter. Der er 4 
slags pølser på denne tallerken 
og en god mulighed for at smage 
sig igennem lidt af hvert. Til 
pølserne serveres der Sauerkraut, 
kartoffelsalat og brød. Den rigtige ret for pølseliebhavere. 

109,- kr

Schmankerl til Frokost og Aften Schmankerl til Frokost og Aften

145,- kr

Nürnberger mit 
Sauerkraut

Navnet siger det, Nürnberger 
pølser kommer naturligvis fra 

Nürnberg. Pølserne er hårdt 
stegte, fingertykke og godt 

krydret med salt og merian. 
Sammen med Sauerkraut, et godt stykke rugbrød og en 

god klat sennep ligger de godt i maven. 
En mørk øl passer godt til.

Currywurst mit 
Pommes

Currywurst eller karrypølsen 
er vel Tysklands ukårede 

nationalret. Berlinerne mener, 
at have opfundet retten og har 

derfor endda et Currywurst 
Museum. Currywurst og Pommes spises med en lille 

trægaffel og smager vel bedst i hjertet af Berlin. 
Vi låner gerne bestik ud, hvis du ikke 

kan nøjes med trægaflen.

Schnitzel 

Schnitzel kommer oprindeligt 
fra Østrig. Hvem der så end 

fandt på at banke et stykke kød 
fladt og panere det, gjorde det 

godt. Du kan vælge mellem 
Schnitzel med kartoffelsalat  

eller Schnitzel med pommes frites og champignonsovs. 

109,- kr109,- kr

Fredag  kl. 15-20  |  Lørdag kl. 12-20 Fredag  kl. 15-20  |  Lørdag kl. 12-20


