
 

 

Studené a teplé předkrmy · Kalte & warme Vorspeisen 
 
Domácí chléb s vlašskými ořechy Hausgebackenes Walnussbrot  7,50 
horský sýr a husí sádlo 
 
Zapečené ohnivé masové kuličky Überbackene feurige Hackbällchen  8,50 
s rajčatovou omáčkou, mozzarellou a čerstvými bylinkami, 
bagetka z pece 
 
Zapékaná kořeněná jelení kýta Überbackenes Würzfleisch  8,50 
s žampiony, horským sýrem, brusinkami a trojúhelníčky toastu 
 
Pečené bramborové rösti s marinovaným lososem Gebackener Kartoffel-Rösti  9,90 
krémový křen a salát z marinovaného kozlíčku 
 
 
 

Polévky · Suppen 
 
Vydatná kapustová polévka Deftiger Wirsingeintopf Terina 6,20 
se slaninovými krutony, bramborami a mrkví 
 
Hustá sýrová polévka Gebundene Käsesuppe Terina 6,20 
mleté maso, jarní cibulka 
 
Drážďanská gulášová polévka Gulaschsuppe 1 naběračka 6,20 
zelenina, houby, zakysaná smetana  2 naběračky 8,90 

 
 
 

Křupavé saláty · Knackige Salate 
 
Salát z kozlíčku s pečenými jeleními játry Feldsalat mit gebratener Hirschleber12,90 
marinovaná muškátová dýně, červená cibule, 
zálivka vinaigrette s višněmi a sezamem, strouhané 
červené zelí  
 
Variace salátů Salatvariation  13,50 
pečené proužky z kuřecích prsíček, pečený 
Camembert, bylinková zálivka vinaigrette, řeřicha  
 
Zimní salát s pečeným filetem z lososa Wintersalat mit Lachsfilet  13,50 
čekanka, karotka, červené zelí, filety z pomeranče, 
červená cibule a pražené vlašské ořechy 
 
Košíček s chlebem Brotkorb  2,90 
 
 
 



 

 

Vydatné vaječné pokrmy · Herzhafte Eierspeisen 
 
Míchaná vejce s pečenými hříbky a svěžími bylinkami Rührei mit Steinpilzen und Kräutern9,50 
domácí pivní křupavý chléb s čerstvým sýrem, 
růžička salátu 
 
Omeleta s kořeněným masem z jelení kýty Omelett mit Würzfleisch  11,90 
žampiony, strouhané červené zelí, růžička salátu 

 
 
 

Burgery · Burger 
 
Křupavý kuřecí burger Knuspriger „Hähnchen-Burger“  13,90 
špaldová kvásková houska, kuřecí prsíčko v křupavém kabátku, 
hořčicovo-medový krém, rajčata, roztavený cheddar, nakládané 
mini lístky salátu, křupavé pečené bramborové plátky 
 
Šťavnatý „Wild-Burger“ Herzhafter „Wild-Burger“  14,90 
brioškovo-bramborová houska, mletý steak ze zvěřiny, brusinkový 
krém, kapusta podušená se slaninou, pečené cibulové kroužky, 
křupavé pečené bramborové plátky 
 
 
Vozkův „Beef Burger“ Kutschers „Beef Burger“  14,90 
brioškovo-bramborová houska, hovězí mletý steak, BBQ-chilli krém, 
volské oko, křupavý špek, kyselé okurky, nakládané mini lístky salátu, 
křupavé pečené bramborové plátky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Vydatná venkovská kuchyně · Deftige Hausmannskost 
 

Opékaná durynská klobása Thüringer Rostbratwurst  8,90 
kyselé zelí, bramborová kaše 
 

Hovězí tatarák Tatar vom Rind  10,50 
kapary, filety z ančoviček, kyselé okurky, 
cibule, žloutek, ošatka s chlebem 
 

Kaselská pečeně plněná sušenými švestkami a cibulí Kasslerrücken gefüllt  12,90 
křenová omáčka, máslová růžičková kapusta 
a bramborovo-celerová kaše 
 

Hovězí líčka dušená v omáčce z červeného vína Geschmorte Ochsenbacken  14,50 
zelené fazolky, houby a bramborové placičky se slaninou 
 

Steak pana výběrčího Brückenmeistersteak  16,90 
hovězí steak medium, máslo s lesními bylinkami a 
růžovým pepřem, sladké brambory pečené v troubě se 
zakysanou smetanou, růžička salátu 
 
 

Pokrmy z ryb · Fisch 
 

Pečený filet z kapra s hořčicovým máslem Gebratenes Karpfenfilet  13,90 
červené zelí s jablky, brambory sypané petrželkou 
 

Pečený filet z candáta se špenátovou krustou Gebratenes Zanderfilet  14,50 
krémové rizoto s černým kořenem 
 

Pečený filet z lososa Gebratenes Lachsfilet  14,90 
bešamelová omáčka, zapékané cannelloni 
s dýní a ricottou 
 
 

Speciality naší kuchyně · Spezialitäten unseres Hauses 
 

Smažená brokolice s mandlemi  vegetariánská Panierter Mandel-Brokkoli  11,50 
omáčka Béarnaise, různobarevná máslová mrkev, rýže 
 

Saské hovězí na černém pivě Sächsisches Schwarzbierfleisch  14,90 
s pečenými cibulovými kroužky, červeným zelím s jablky 
a domácími knedlíky z louhovaných preclíků 
 

Obložený talíř „Kutscherschmaus“ Kutscherschmaus pro 1 osobu 16,90 
grilované selské klobásky, vepřová pečeně,   pro 2 osoby 29,90 
vepřové medailonky, restovaný špek, smažené cibulové kroužky, 
fazolky, houby, opékané brambory 
 
Zvěřinový talíř „Jägerstolz“ Wildteller „Jägerstolz“  18,90 
kančí medailonky, jelení kýta dušená na červeném víně, 
mletý steak ze zvěřiny, omáčka ze sušených švestek,  
máslové špecle a hruška s brusinkami 
 

Pečená sedlácká kachna Bauernente čtvrtina kachny 13,80 
červené zelí s jablky, bramborové knedlíky  polovina kachny 17,90 



 

 

Grilované a smažené v trojobalu · Gegrilltes & Paniertes 
 

Ke všem grilovaným specialitám a řízkům na přání podáváme … 
 

opékané brambory (Bratkartoffeln) · vařené brambory (Salzkartoffeln) 
preclíkové knedlíky (Laugenknödel) · máslové špecle (gebutterte Spätzle) 

křupavé pečené bramborové plátky (Kartoffelscheiben) · rýže (Reis) 
 
Grilovaný vepřový bůček Gegrillter Schweinebauch  12,50 
majoránková omáčka a kapusta se slaninovými krutony 
+ 1 příloha 
 
Šašlik na grilu Schaschlik vom Grill  12,90 
s vepřovou panenkou, kuřecím prsíčkem, špekem, 
paprikou a cibule, Barbecue omáčka, salát ze syrové 
zeleniny + 1 příloha 
 
Vídeňský vepřový řízek Schweineschnitzel „Wiener Art”  13,50 
masová omáčka, máslový černý kořen + 1 příloha 
 
Kuřecí prsíčka v křupavém kabátku Hähnchenbrustfilet im Knuspermantel13,80 
hrášek s omáčkou Béarnaise + 1 příloha 
 
Pečené kančí medailonky Gebratene Medaillons vom Wildschwein15,90 
masová omáčka s houbami a čerstvými bylinkami, 
strouhané červené zelí 
+ 1 příloha 
 
Cordon bleu z telecí kýty Cordon bleu von Kalbshüfte  15,90 
vařená šunka a máslový sýr, smetanová omáčka, 
máslový hrášek + 1 příloha 
 
 
 

 
Dezerty · Desserts 

 
Žemlovka „Scheiterhaufen“  5,90 
opečené, čerstvě nastrouhané jablko, vanilková zmrzlina, 
karamelová omáčka 
 
Řezy z mléčné rýže Milchreis-Schnitte  6,20 
s borůvkovým kompotem a skořicovým krémem 
 
Domácí čokoládový koláč Hausgebackener Schokoladenkuchen6,20 
sorbet z pečených jablek, šlehačka 
 
Domácí tvarohové kuličky Hausgemachte Quarkkeulchen  6,90 
s cukrem, skořicí, jablečným pyré a šlehačkou 
 
 



 

 

Čas na lahodnou zmrzlinu · Köstliche Eiszeit 
 
Míchaný zmrzlinový pohár Gemischter Eisbecher  5,20 
3 kopečky míchané zmrzliny, šlehačka 
 
Míchaný zmrzlinový pohár Gemischter Eisbecher mit Früchten  6,20 
3 kopečky míchané zmrzliny, šlehačka, sezónní ovoce 
 
Švarcvaldský pohár s třešňovým likérem Schwarzwaldbecher  6,90 
zmrzlina Amarena, vanilková zmrzlina, čokoládová zmrzlina, 
kirschgrütze (třešně v rosolu), čokoládová sušenka, 
šlehačka, čokoládové hobliny 
 
Pohár „jablečný štrůdl“ Apfelstrudel-Becher  6,90 
domácí sorbet z pečených jablek, vanilková zmrzlina,  
křupavé chipsy z listového těsta, rozinky marinované v rumu,  
šlehačka a pražené plátky mandlí 
 
Čokoládový pohár s oříšky Schokoladen-Nuss-Becher  6,90 
čokoládová zmrzlina, zmrzlina s kešu oříšky a zakysanou 
smetanou, mandle, lískové oříšky, malinová sušenka s 
bílou čokoládou, čokoládová omáčka a šlehačka 
 
1 kopeček zmrzliny 1 Kugel Eis  1,50 
vanilková (Vanille) 
jahodová (Erdbeere) 
čokoládová (Schokolade) 
Amarena (Amarena) 
kešu se zakysanou smetanou (Cashew-Sauerrahm) 
 
Šlehačka  Schlagsahne    1,50 
 

Moučníky a speciality · Kuchen & Spezialitäten 
 

Vyberte si prosím ve vitríně s moučníky. 
 
Moučník Kuchen kus 3,20 
 

Moučník se šlehačkou Kuchen mit Schlagsahne kus 3,90 
 

Originální drážďanský „Eierschecke“ Original Dresdner Eierschecke kus 3,60 
 

Čerstvě upečený jablečný štrůdl Ofenfrischer Apfelstrudel  4,50 
 

Čerstvě upečený jablečný štrůdl Ofenfrischer Apfelstrudel komplett  6,90 
vanilková omáčka, vanilková zmrzlina, šlehačka 
 
Ledová káva Eiskaffee malá 4,20 
káva s ledem, vanilková zmrzlina, šlehačka  velká 4,90 
 
Ledová čokoláda „Winterzauber“ Eisschokolade malá 4,50 
ledová čokoláda, vanilková zmrzlina, skořicová 
šlehačka a pražené plátky mandlí 



 

 

Kávové a čokoládové speciality · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten 
 
Espresso Macchiato Espresso Macchiato  3,50 
Espresso, malá mléčná pěna 
 
Čokoláda Baileys Baileys Schokolade  4,90 
horká čokoláda, Baileys Irish Cream, mléčná pěna 
 
Kokosovo-skořicová čokoláda Kokos-Zimt-Schokolade  4,90 
horká čokoláda, kokosový likér, skořicový sirup, 
šlehačka, čokoládové hoblinky 
 
Baileys Coffee Baileys Coffee  4,90 
káva, Baileys Irish Cream, šlehačka 
 
Nougat Macchiato Nougat Macchiato  4,90 
Latte Macchiato, rozpouštějící se nugát 
 
Saská káva Sächsischer Kaffee  4,90 
káva, vaječný likér, šlehačka 
 
Irish Coffee Irish Coffee  5,60 
káva, whisky, šlehačka 


