
 

 

Zimne i gorące przekąski · Kalte & warme Vorspeisen 

 
„Chleb Kutschera” z serem pasterskim „Kutscherbrot“ mit Hirtenkäse  7,20 
Suszone pomidory, sałatka z ogórków, dip z serka 
twarogowego z ziołami 
 
Zapiekane ogniste klopsiki Überbackene feurige Hackbällchen  7,90 
z sosem pomidorowym, mozzarellą i świeżymi ziołami 
oraz bagietką z pieca kamiennego 
 
Carpaccio z polędwicy wołowej Carpaccio von der Rinderhüfte  8,90 
Rukola, dressing malinowy z chilli i strugany ser górski 
 
Pieczone rosti ziemniaczane z wędzonym łososiem Gebackener Kartoffel-Rösti  9,90 
Schłodzony dip ogórkowo-koperkowy i marynowana sałata 
 
 
 

Zupy · Suppen 

 
Zupa krem z pomidorów Tomatencremesuppe Waza 5,50 
z pianką bazyliową i grzankami 
 
„Wiązana” zupa serowa Gebundene Käsesuppe Waza 5,90 
Mielone mięso wołowe, cebula dymka 

 
Drezdeńska zupa gulaszowa  Gulaschsuppe 1 porcja 5,90 
Warzywa, grzyby, kwaśna śmietana  2 podwójna porcja 8,50 
 
 
 

Chrupiące sałatki· Knackige Salate 

 
Sałatka „Hot Dog” „Hot Dog Salat“  11,90 
Plasterki kiełbasy, marynowana sałata, sos BBQ, 
kiszone ogórki, pomidory, kukurydza, smażona cebula i 
przypiekana bułeczka brioche 
 
Mieszana sałatka Salatvariation  12,90 
Pieczona pierś kurczaka, pieczony Camembert, 
malinowy winegret z pestek winogron, rzeżucha 
ogrodowa, świeże zioła 
 
Sałatka z cykorii Chicoréesalat  12,90 
Pieczony filet z łososia, cząstki pomarańczy, 
winegret z białego wina ze szczypiorkiem, prażone pestki dyni 
 
Koszyk z pieczywem Brotkorb  2,50 
 
 
 



 

 

Sycące dania z jaj · Herzhafte Eierspeisen 
 
Jajecznica ze szpinakiem i serem pasterskim Rührei mit Spinat und Hirtenkäse  7,90 
Chleb dyniowo-orkiszowy z własnego wypieku, bukiet sałat 
 
Omlet z makaronem i podsmażaną szynką Nudel-Omelett mit Schinkenkrusteln8,50  
Cebula, ziołowy sos beszamelowy i bukiet sałat 

 
 
 

Burgery · Burger 

 
Chrupiący "Burger z kurczaka" Knuspriger „Hähnchen-Burger“  12,90 
Orkiszowe bułeczki na zakwasie, pierś z kurczaka w chrupiącej 
skórce, sos musztardowo-miodowy, pomidory, topiony cheddar, 
marynowana mini-sałata liściasta, chrupiące pieczone talarki 
z ziemniaków 
 
Burger z łososiem wędzonym na gorąco Heiß geräucherter Lachs-Burger  13,90 
Brioszki: bułeczki ziemniaczane, filet z łososia wędzony na 
gorąco, omlet ziołowy, dip ogórkowo-koperkowy, 
marynowana mini-sałata liściasta, chrupiące pieczone 
talarki z ziemniaków 
 
„Burger wołowy“ - specjalność Kutschera Kutschers „Beef Burger“  14,50 
Brioszki - bułeczki ziemniaczane, stek z mielonej wołowiny,  
sos chili-barbecue, jajko sadzone, chrupiący bekon, ogórki 
kiszone, marynowana mini-sałata liściasta, chrupiące 
pieczone talarki z ziemniaków 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Sycące proste potrawy domowe · Deftige Hausmannskost 
 

Turyńska kiełbasa z rusztu Thüringer Rostbratwurst  8,90 
Kapusta kiszona, purée ziemniaczane 
 

Tatar z wołowiny Tatar vom Rind  9,90 
Kapary, filety anchois, ogórki kiszone, 
cebula, żółtko jaja, kosz pieczywa 
 

Kociołek z ziemniakami i Leberkäse Kartoffel-Leberkäse-Pfanne  11,50 
Jajko sadzone, suszone pomidory, dymka, 
świeże zioła, bukiet sałat 
 

Miodowo-musztardowa pieczeń z karkówki  Honig-Senf-Braten  11,90 
Sos z szalotki i kluski z pieczywa laugen 
 

Duszone żeberka wołowe Geschmorte Rippchen vom Rind  12,90 
Warzywa z fasolą i grzybami, purée ziemniaczane 
 
 
 

Dania rybne · Fisch 
 

Smażony filet z sandacza w panierce ziemniaczanej Gebratenes Zanderfilet  13,90 
Marchewki glazurowane w miodzie 
 
Pstrąg Schönfelder smażony w maśle migdałowym Schönfelder Forelle  14,50 
Ziemniaki z pietruszką i mała sałatka warzyna 
 
Smażony filet z łososia Gebratenes Lachsfilet  14,50 
Sos beszamelowy ze świeżymi ziołami, cannelloni  
zapiekane ze szpinakiem i ricottą 
 
 
 

Nasze specjalności · Spezialitäten unseres Hauses 
 
Panierowane brokuły z migdałami (danie wegetariańskie) Panierter Mandel-Brokkoli  10,90 
Ragout z marchwi, selera, pomidorów 
i cebuli, ryż 
 
Zapiekanka z mięsem mielonym, szpinakiem i twarogiem Hackfleisch überbacken  11,90 
Sos chrzanowy, marchewki glazurowane w miodzie, 
ziemniaki z pietruszką 
 
Saksońska wołowina duszona w ciemnym piwie Sächsisches Schwarzbierfleisch  14,50 
z cebulką i plastrami pieczonego jabłka, 
czerwona kapusta, kluski z pieczywa laugen 
 
Uczta Kutschera   Kutscherschmaus dla 1 osoby 16,50 
Grillowane kiełbaski wiejskie, pieczeń wieprzowa,   dla 2 osób 29,90 
medaliony wieprzowe, smażony boczek, pieczone krążki cebuli, 
warzywa z grzybami i fasolą, smażone ziemniaki 
 
Kaczka po chłopsku prosto z pieca  Bauernente ćwiartka 12,80 
Czerwona kapusta z jabłkiem, kluski ziemniaczane  połówka 16,90 



 

 

Dania grillowane i panierowane · Gegrilltes & Paniertes 
 

Do wszystkich specjalności z grilla i kotletów schabowych proponujemy do wyboru... 
 

Smażone ziemniaki (Bratkartoffeln) · Ziemniaki z wody (Salzkartoffeln) · Kluski z (czerstwego) pieczywa (Laugenknödel) 
Świeże Tagliarini (frische Tagliarini) · Ryż (Reis) 

Pieczone chrupiące talarki z ziemniaków (knusprig gebackene Kartoffelscheiben) 
 
Sznycel wieprzowy „W stylu wiedeńskim” Schweineschnitzel „Wiener Art”  12,50 
Sos pieczeniowy, mieszanka marchwi na maśle + 1 dodatek 
 
Szaszłyk z grilla Schaschlik vom Grill  12,50 
z polędwiczkami wieprzowymi, pierś kurczaka, boczek,  
papryka, cebula, sos barbecue, surówka + 1 dodatek 
 
Smażone medaliony wieprzowe Gebratene Schweinemedaillons  12,50 
Leczo paprykowe, surówka  + 1 dodatek 
 
Brückenmeistersteak Brückenmeistersteak 180 g 14,50 
Krwisty stek wołowy, masło ziołowe, bukiet sałat  + 1 dodatek 
 
Smażony kotlet schabowy Susländer Susländer Schweinekotelett ca. 250 g 14,90 
Masło ziołowe, prażona cebulka + 1 dodatek 
 
Cordon bleu z udźca cielęcego Cordon bleu von Kalbshüfte  15,90 
Gotowana szynka, ser maślany, sos śmietanowy, 
groszek z masłem  + 1 dodatek 
 
 
 

Desery · Desserts 
 
„Scheiterhaufen” „Scheiterhaufen“  5,80 
Flambirowane, świeżo starte jabłko, lody waniliowe, sos karmelowy 
 
Naleśnik z nadzieniem Eierkuchen gefüllt  5,90 
bananowym i sosem czekoladowym 
Lody śmietankowe z orzechami nerkowca i bita śmietana 
 
Torcik ciasteczkowy z mango i kremem mascarpone Mango-Mascarpone-Cookie-Törtchen5,90  
Ciasteczko malinowe z białą czekoladą, sos z mango, 
waniliowy krem mascarpone, mięta 
 
Domowe Quarkkeulchen Hausgemachte Quarkkeulchen  6,50 
z cukrem, cynamonem, musem jabłkowym i bitą śmietaną 
 
 
 
 

 
 



 

 

Pyszna Epoka lodowcowa · Köstliche Eiszeit 
 
Puchar lodowy Gemischter Eisbecher  5,20 
3 gałki lodów o różnych smakach, bita śmietana 
 
Puchar lodowy z owocami Gemischter Eisbecher mit Früchten  6,20 
3 gałki lodów o różnych smakach, bita śmietana, owoce sezonowe 
 
Pucharek szwarcwaldzki z likierem wiśniowym Schwarzwaldbecher  6,90 
Lody Amarena, lody waniliowe, lody czekoladowe, frużelina 
wiśniowa, ciasteczko czekoladowe, bita śmietana, wiórki 
czekoladowe 
 
Pucharek „Strudel jabłkowy” Apfelstrudel-Becher  6,90 
Domowy sorbet jabłkowy, lody waniliowe, chrupiące chipsy 
z ciasta francuskiego, rodzynki marynowane w rumie, bita 
śmietana, i prażone wiórki migdałowe 
 
Pucharek czekoladowo-orzechowy Schokoladen-Nuss-Becher  6,90 
Lody czekoladowe, lody śmietankowe z orzechami nerkowca, 
migdały, orzechy laskowe, ciasteczko malinowe z białą 
czekoladą, sos czekoladowy i bita śmietana 
 
1 gałka lodów 1 Kugel Eis  1,50 
Wanilia (Vanille) 
Truskawka (Erdbeere) 
Czekolada (Schokolade) 
Amarena (Amarena) 
Śmietankowe z orzechami nerkowca (Cashew-Sauerrahm) 
 
Bita śmietana  Schlagsahne   1,50 
 
 
 

Ciasta i nasze specjalności · Kuchen & Spezialitäten 
 

Prosimy o wybór w bufecie z ciastami. 
 
Ciasto Kuchen Porcja 2,90 
 
Ciasto z bitą śmietaną Kuchen mit Schlagsahne Porcja 3,70 
 
Oryginalny sernik drezdeński  Original Dresdner Eierschecke Porcja 3,40 
 
Strudel jabłkowy prosto z pieca Ofenfrischer Apfelstrudel  4,50 
 
Strudel jabłkowy prosto z pieca - zestaw Ofenfrischer Apfelstrudel komplett  6,90 
Sos waniliowy, lody waniliowe, bita śmietana 
 
Kawa mrożona Eiskaffee Mała 4,20 
Kawa mrożona, lody waniliowe, bita śmietana  Duża 4,90 
 
Czekolada mrożona do picia Eisschokolade  Mała  4,50 
Mrożona czekolada, lody waniliowe, bita śmietana  Duża  5,20 



 

 

Kawy i czekolady · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Espresso Macchiato Espresso Macchiato  3,50 
Espresso z dodatkiem odrobiny mlecznej pianki  
 
Gorąca czekolada z Baileys  Baileys Schokolade  4,90 
Gorąca czekolada, Baileys Irish Cream, spienione mleko 
 
Kawa holenderska Holländischer Kaffee  4,90 
Espresso, gorąca czekolada, ajerkoniak, bita śmietana 
 
Kawa z Baileys Baileys Coffee  4,90 
Kawa, Baileys Irish Cream, bita śmietana 
 
Nougat Macchiato Nougat Macchiato  4,90 
Latte Macchiato, roztopiony nugat 
 
Kawa po saksońsku Sächsischer Kaffee  4,90 
Kawa, ajerkoniak, bita śmietana 
 
Kawa po irlandzku Irish Coffee  5,60 
Kawa, whisky, bita śmietana 


