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„Vozkův chléb“ se sušenými rajčaty  8,60

saský sýr nakládaný ve slaném nálevu  
(Hofkäserei Schönborn), okurkový salát,  
tvarohový dip s bylinkami
„Kutscherbrot“ mit getrockneten Tomaten

Doma nakládaný losos v červené řepě  9,90

křupavé pečené bramborové rösti,  
křenový krém, kytička salátu
Hausgebeizter Rote-Bete-Lachs

Kuličky z mletého masa zapečené na ohni    8,90

s rajčatovou omáčkou, Mozzarellou a čerstvými  
bylinkami, bageta z kamenné pece
Überbackene feurige Hackbällchen
 

Krémová brokolicová polévka  5,90

s orestovanou dušenou šunkou a krutony
Brokkolicremesuppe

Silná polévka s kari klobásou  6,50

s čerstvými rajčaty a paprikou
Herzhafte Currywurstsuppe

Drážďanská gulášová polévka zednická lžíce 6,50 
 Dvojitá stěrka 8,90

se zeleninou, houbami a zakysanou smetanou
Dresdner Gulaschsuppe

Polévky · Suppen

Křupavé saláty · Salate

Studené a teplé předkrmy · Kalte & warme Vorspeisen

Okurkový salát  5,90

s jogurtovo-koprovým dresinkem
Gurkensalat

Salátové variace  13,50

orestované proužky kuřecích prsou, pečený  
Camembert, malinová zálivka vinaigrette, řeřicha
Salatvariation

Čekankový salát  13,90

pečený filet z lososa, plátky pomeranče,  
bylinková zálivka vinaigrette, pražená dýňová semínka
Chicoréesalat

Košíček chleba  2,90

Brotkorb
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brioškovo-bramborová 
houska, filet z lososa uzeného 
horkým kouřem, bylinková 
omeleta, okurkový dip s ko-
prem, marinované minilístky 
salátu, dokřupava upečené 
plátky brambor
Heiss Geraucherter Lachs-Burger

špaldová kynutá houska, kuřecí 
prso v křupavém kabátku, 
hořčicovo-medový krém, rajčata, 
rozpuštěný sýr cheddar, marino-
vané minilístky salátu, dokřupava 
upečené plátky brambor
Knuspriger Hähnchen-Burger

14,90 13,90

Vozkův hovězí  
burger

Křupavý 
kuřecí burger

brioškovo-bramborová hous-
ka, steak z mletého hovězího, 
BBQ-Chili krém, volské oko, 
křupavý špek, nakládané okurky, 
marinované minilístky salátu, 
dokřupava upečené plátky  
brambor
Kutschers Beef Burger

14,90

Všechny burgery podáváme s dokřupava upečenými plátky brambor.
Alle Burger servieren wir mit knusprig gebackenen Kartoffelscheiben.

Burgery · Burger

Těstovinová omeleta s šunkovou krustou  9,50

cibule, bylinkový bešamel a kytička salátu
Nudel-Omelett mit Schinkenkrusteln

Omeleta s restovanými proužky  
játrového sýra  9,90

smetanová houbová omáčka a kytička salátu
Omelett mit gebratenen Leberkäsestreifen

Vydatné vaječné pokrmy 
Herzhafte Eierspeisen 

Burger z lososa 
uzené ho horkým 

kouřem
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Mleté maso zapečené se špenátem  
a čerstvým sýrem  12,50

houbová smetanová omáčka, glazovaná  
medová mrkev, petrželové brambory
Hackfleisch überbacken mit Spinat und Frischkäse

Saské hovězí na černém pivě  14,90

s cibulí a opraženými plátky jablek, červené zelí, 
domácí karlovarské knedlíky
Sächsisches Schwarzbierfleisch vom Rind

Pečená selská kachna čtvrtina kachna 12,90 
 napůl kachna 17,50

červené zelí s jablky a bramborové knedlíky
Bauernente aus dem Rohr

Speciality naší kuchyně · Spezialitäten unseres Hauses

Vozkův vydatný talíř pro 1 osobu 16,90 
 pro 2 osoby 29,90

grilované selské párečky, pečená uzená kotleta, 
vepřové medailonky, pečený špek, smažené cibulové 
kroužky, zelenina s fazolemi a houbami,  
pečené brambory
Deftiger Kutscherschmaus

Durynská grilovaná klobása   9,50

kyselé zelí a bramborová kaše
Thüringer Rostbratwurst

Domácí chléb s pivní krustou s restovaným  
játrovým sýrem a 2 volskými oky  11,90

s rajčaty, nakládanými okurkami a sladkou hořčicí, 
kytička salátu
Hausgebackenes Bierkrustenbrot mit  
gebratenem Leberkäse und 2 Spiegeleiern

Vydatná venkovská kuchyně · Deftige Hausmannskost

Špíz z vepřové krkovice  12,90

se špekem, nakládanými okurkami, cibulí a hořčicí, 
kyselým zelím a louhovanými knedlíky
Spießbraten vom Schweinenacken

Dušená hovězí žebra  13,90

zelenina s fazolemi a houbami, bramborová kaše
Geschmorte Rippchen vom Rind

Pečený filet z candáta v bramborové krustě  14,90

glazovaná medová mrkev
Gebratenes Zanderfilet unter der Kartoffelkruste

Pokrmy z ryb · Fischgerichte

Pečený filet z lososa  15,50

pestrá grilovaná zelenina, čerstvé Tagliarini s 
bylinkovým pestem
Gebratenes Lachsfilet
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Grilované a smažené v trojobalu · Gegrilltes & Paniertes

Grilovaný šašlik  13,50

s vepřovou panenkou, kuřecími prsy, špekem,  
paprikou a cibulí, omáčka Barbecue, syrový salát 

 1 příloha
Schaschlik vom Grill   1 Beilage

Restované vepřové medailonky  13,50

paprikové lečo, syrový salát  1 příloha
Gebratene Schweinemedaillons  1 Beilage

Vídeňský řízek  13,90

výpek, mrkvové variace na másle  
 1 příloha

Schweineschnitzel „Wiener Art”:  1 Beilage

Steak mistra mostaře 180 g 14,90

růžový hovězí steak, bylinkové máslo,  
kytička salátu  1 příloha
Brückenmeistersteak  1 Beilage

Talíř durynských grilovacích klobás   14,90

pepřová, česneková a pálivá klobása,  
hořčicová omáčka s cibulí  1 příloha
Thüringer Grillwurst-Teller   1 Beilage

Cordon bleu z telecí kýty  15,90

dušená šunka a tučný sýr, smetanová omáčka,  
hrášek na másle  1 příloha
Cordon bleu von der Kalbshüfte  1 Beilage

Ke všem grilovaným specialitám a řízkům Vám dle Vašeho výběru připravíme...
Zu allen Grillspezialitäten und Schnitzelgerichten reichen wir wahlweise …

pečené brambory · Bratkartoffeln

vařené brambory · Salzkartoffeln

karlovarské knedlíky · Laugenknödel

čerstvé Tagliarini · frische Tagliarini

dokřupava opečené plátky brambor 
knusprig gebackene Kartoffelscheiben

rýži · Reis 
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„Žemlovka“  5,90

flambované, čerstvě oloupané jablko,  
vanilková zmrzlina, karamelová omáčka
„Scheiterhaufen“

Vanilkový koktejl s borůvkami  5,90

s jogurtem a flambovanými marshmallows
Blaubeer-Vanille-Shake 

Mangový dortíček s mascarpone  
podávaný ve skle  5,90

malinová sušenka s bílou čokoládou, mangový  
kompot, vanilkový krém s mascarpone, máta
Mango-Mascarpone-Törtchen im Glas serviert

Domácí tvarohové kuličky 2 kusy  6,90

s cukrem, skořicí, jablečnou dření 3 a šlehačkou
Hausgemachte Quarkkeulchen 2 Stück

Dezerty · Desserts

nur
6,90

nur
5,90

Mísa se zmrzlinou  5,50

3 kopečky míchané zmrzliny 1, šlehačka
Gemischter Eisbecher

Mísa se zmrzlinou  6,50

3 kopečky míchané zmrzliny 1, šlehačka,  
sezónní ovoce, 
Gemischter Eisbecher mit Früchten

Čas na lahodnou zmrzlinu · Köstliche Eiszeit

Švarcvaldský pohár s třešňovým likérem  6,90

zmrzlina Amarena, vanilková zmrzlina, čokoládová 
zmrzlina, čokoládová sušenka, třešňový likér, šlehačka, 
čokoládové hobliny
Schwarzwaldbecher mit Kirschlikör

Pohár s jablečným štrůdlem  6,90

domácí jablečný sorbet, vanilková zmrzlina, křupavé 
čipsy z listového těsta, rozinky namočené v rumu, 
šlehačka a pražené mandlové plátky
Apfelstrudel-Becher 

Pohár Crème Brûlée  6,90

vanilkový krém, čokoládová zmrzlina, karamelová 
zmrzlina, karamelová omáčka, šlehačka, čokoládová 
sušenka Crème Brûlée-Becher 

1 Kugel Eis / Sorbet 1 Kugel 1,50

vanilka · jahoda · čokoláda · Amarena 
zakysaná smetana s kešu · šlehačka 
1 Kugel Eis / Sorbet  Vanille · Erdbeere 

Schokolade · Amarena · Cashew-Sauerrahm

Šlehačka část 1,50

Schlagsahne

Domácí tvarohové 
kuličky

Mangový dortíček s 
mascarpone

Švarcvaldský pohár s 
třešňovým likérem

Pohár s 
jablečným  
štrůdlem

Pohár  
Crème  
Brûlée
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Kousek koláče Stück Kuchen  3,20

Koláč se šlehačkou Kuchen mit Schlagsahne  3,90

Originální drážďanský „Eierschecke“  3,60

Čerstvý jablečný štrůdl Apfelstrudel  4,50

Čerstvý jablečný štrůdl Apfelstrudel mit  6,90

vanilková omáčka, vanilková zmrzlina, šlehačka

Ledová káva Eiskaffee malá 4,20 
 velká 4,90

ledová káva, vanilková zmrzlina, šlehačka

Ledová čokoláda Eisschokolade malá 4,50 
 velká 5,20

ledová čokoláda, vanilková zmrzlina,  
šlehačka geeiste  
Schokolade, Vanilleeis ,Schlagsahne

Vyberte si z dortového bufetu.  Bitte wählen Sie am Kuchenbüfett.

Moučníky a speciality · Kuchen & Spezialitäten

Veškeré kávové a čokoládové speciality si také můžete odnést s sebou.
Alle Kaffee- & Schokoladenspezialitäten auch zum Mitnehmen.

Šálek kávy Tasse Kaffee  2,40

Konvička kávy Kännchen Kaffee  4,50

Šálek kávy s mlékem Tasse Milchkaffee  3,20

Velká káva s mlékem Großer Milchkaffee  4,60

Cappuccino  3,50

Dvojité Cappuccino Doppelter Cappuccino  4,70

Espresso  2,70

Dvojité Espresso doppelter Espresso  4,50

Káva Crème Schümli Caffè crème Schümli  2,40

Káva Konsul se šlehačkou Konsul  3,40

Latte Macchiato  3,50

Příchuť dle výběru  Aroma nach Wahl  
vanilka  Vanille · karamel Karamell  0,50

Horká čokoláda  Heiße Schokolade malá 3,20 
se šlehačkou mit Schlagsahne velká 4,70

Grog s rumem Grog vom Rum  3,90

Espresso macchiato  3,50

Espresso, malá mléčná pěna

Čokoláda Baileys  Baileys Schokolade  4,90

Horká čokoláda, Baileys Irish Cream, mléčná pěna

Holandská káva Holländischer Kaffee  4,90

Espresso, horká čokoláda, vaječný likér, šlehačka

Baileys Coffee  4,90

káva, Baileys Irish Cream, šlehačka

Nugátové Macchiato Nougat macchiato  4,90

Latte Macchiato, rozpouštějící se nugát

Saská káva Sächsischer Kaffee  4,90

káva, vaječný likér, šlehačka

Irish Coffee  5,60

káva, whiskey, šlehačka

Kávové a čokoládové speciality · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten


