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„Chleb typu Kutscher“   
z suszonymi pomidorami  8,60

saksoński ser solankowy (serowarnia w Schönborn), 
sałatka z ogórków, dip ziołowo-twarogowy
„Kutscherbrot“ mit getrockneten Tomaten

Domowy łosoś marynowany  
w czerwonych buraczkach  9,90

chrupiące placki ziemniaczane Rösti,  
krem chrzanowy, bukiet sałat
Hausgebeizter Rote-Bete-Lachs

Gorące zapiekane klopsiki    8,90

z sosem pomidorowym, mozzarellą i  
świeżymi ziołami oraz bagietką z pieca kamiennego
Überbackene feurige Hackbällchen
 

Krem z brokułów  5,90

z pieczoną, gotowaną szynką i grzankami
Brokkolicremesuppe

Smaczna zupa z tradycyjnym currywurst  6,50

ze świeżymi pomidorami i papryką
Herzhafte Currywurstsuppe

Drezdeńska zupa gulaszowa Kielnia 6,50 
 Podwójna kielnia 8,90

z warzywami, grzybami i kwaśną śmietaną
Dresdner Gulaschsuppe

Zupy · Suppen

Chrupiące sałatki · Salate

Zimne i gorące przekąski · Kalte & warme Vorspeisen

Sałatka z ogórków  5,90

z sosem koperkowo-jogurtowym
Gurkensalat

Zestaw sałat  13,50

smażone filety z piersi kurczaka, pieczony ser  
camembert, malinowy winegret, rzeżucha ogrodowa
Salatvariation

Sałatka z cykorii  13,90

smażony filet z łososia, kawałki pomarańczy,  
ziołowy winegret, prażone pestki dyni
Chicoréesalat

Koszyk chleba  2,90

Brotkorb
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brioszki ziemniaczane, filet z 
łososia wędzony na gorąco, 
omlet ziołowy, dip ogórko-
wo-koperkowy, marynowane 
listki sałaty, chrupiące plaster-
ki pieczonych ziemniaków
Heiss Geraucherter Lachs-Burger

bułka orkiszowa na zakwasie, 
pierś kurczaka w chrupiącej 
panierce, krem musztardowo-mi-
odowy, pomidory, topiony ser 
cheddar, marynowane listki sała-
ty, chrupiące plasterki pieczonych 
ziemniaków
Knuspriger Hähnchen-Burger

14,90 13,90

Burger woł 

owy Kutscher

Chrupiłcy burger  

z kurczaka

brioszki ziemniaczane, stek 
wołowy mielony, krem chili-bar-
becue, jajko sadzone, chrupiący 
bekon, korniszony, marynowane 
listki sałaty, chrupiące plasterki 
pieczonych ziemniaków
Kutschers Beef Burger

14,90

Wszystkie burgery podawane są z chrupiącymi plasterkami pieczonych ziemniaków.
Alle Burger servieren wir mit knusprig gebackenen Kartoffelscheiben.

Burgery · Burger

Burger z łososia wł 

dzony na gorłco

Omlet makaronowy z plastrem szynki  9,50

cebula, ziołowy sos beszamelowy i bukiet sałat
Nudel-Omelett mit Schinkenkrusteln

Omlet ze smażonymi paskami pasztetu  
mięsnego z wątróbką  9,90

sos śmietanowy z grzybami i bukiet sałat
Omelett mit gebratenen Leberkäsestreifen

Sycące dania z jaj 
Herzhafte Eierspeisen



polnisch

3

Mięso mielone zapiekane ze  
szpinakiem i kremowym serem   12,50

sos śmietanowy z grzybami, marchew  
glazurowana w miodzie, ziemniaki z pietruszką
Hackfleisch überbacken mit Spinat und Frischkäse

Saksońska wołowina duszona  
w ciemnym piwie  14,90

z cebulą i pieczonymi plasterkami jabłek,  
czerwoną kapustą, domowymi knedlami ługowymi
Sächsisches Schwarzbierfleisch vom Rind

Kaczka nadziewana ćwierć kaczka 12,90 
 pół kaczki 17,50

czerwona kapusta z jabłkiem i knedle ziemniaczane
Bauernente aus dem Rohr

Nasze specjalności · Spezialitäten unseres Hauses

Obfita uczta Kutscher dla 1 osoby 16,90 
 dla 2 osób 29,90

kiełbaski z grilla, peklowana i wędzona wieprzowi-
na, polędwiczki wieprzowe, smażony boczek, talarki 
pieczonej cebuli, warzywa z grzybami i fasolą oraz 
smażone ziemniaki
Deftiger Kutscherschmaus

Turyńska kiełbasa z rusztu  9,50

kiszona kapusta i tłuczone ziemniaki
Thüringer Rostbratwurst

Chleb piwny domowej roboty ze smażonym  
pasztetem mięsnym z wątróbką i dwoma  
jajkami sadzonymi   11,90

pomidory, korniszony, słodka musztarda  
i bukiet sałat
Hausgebackenes Bierkrustenbrot mit  
gebratenem Leberkäse und 2 Spiegeleiern

Sycące proste potrawy domowe · Deftige Hausmannskost

Pieczeń z rożna z karkówki wieprzowej  12,90

z boczkiem, korniszonami, cebulą i musztardą,  
kiszoną kapustą i ługowymi knedlami 
Spießbraten vom Schweinenacken

Duszone żeberka wołowe  13,90

warzywa z grzybami i fasolą oraz  
tłuczone ziemniaki
Geschmorte Rippchen vom Rind

Smażony filet z sandacza pod  
ziemniaczaną pierzynką  14,90

marchew glazurowana w miodzie
Gebratenes Zanderfilet unter der Kartoffelkruste

Dania rybne · Fischgerichte

Smażony filet z łososia  15,50

kolorowe grillowane warzywa, świeży  
tagliarini z ziołowym pesto
Gebratenes Lachsfilet
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Dania grillowane i panierowane · Gegrilltes & Paniertes

Grillowany szaszłyk  13,50

z filetem wieprzowym, piersią kurczaka, boczkiem,  
papryką i cebulą, sosem barbecue, surówką  
warzywną  

 1 przystawka
Schaschlik vom Grill  1 Beilage

Pieczone polędwiczki wieprzowe  13,50

leczo paprykowe, surówka warzywna 
 1 przystawka

Gebratene Schweinemedaillons  1 Beilage

Kotlet wieprzowy „typu wiedeńskiego“  13,90

mix marchwi w maślanym sosie pieczeniowym  
 1 przystawka

Schweineschnitzel „Wiener Art”  1 Beilage

Stek Brückenmeister 180 g 14,90

różowy stek, masło ziołowe, bukiet sałat   
 1 przystawka

Brückenmeistersteak  1 Beilage

Turyńska kiełbasa z grilla – porcjar  14,90

kiełbasa pieprzowa, kiełbasa czosnkowa i ognista, sos 
cebulowo-musztardowy  

 1 przystawka
Thüringer Grillwurst-Teller   1 Beilage

Kotlet szwajcarski ze schabu cielęcego  15,90

gotowana szynka i ser maślany, sos śmietanowy,  
groszek maślany   1 przystawka
Cordon bleu von der Kalbshüfte  1 Beilage

Do wszystkich specjałów z grilla i sznycli podajemy zamiennie...
Zu allen Grillspezialitäten und Schnitzelgerichten reichen wir wahlweise …

ziemniaki smażone · Bratkartoffeln

ziemniaki gotowane · Salzkartoffeln

ługowe knedle · Laugenknödel

świeży tagliarini · frische Tagliarini

chrupiące plasterki pieczonych ziemniaków 
knusprig gebackene Kartoffelscheiben

ryż · Reis 
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Płonąca beza  5,90

podpalane, świeżo starte jabłko, lody waniliowe, sos 
karmelowy
Scheiterhaufen 

Shake borówkowo-waniliowy  5,90

z jogurtem i płonącymi piankami
Blaubeer-Vanille-Shake

Torcik z mango i mascarpone podawany  
w kieliszku  5,90

weißer Schokoladen-Himbeer-Cookie, Mango- 
Kompott, Vanille-Mascarponecreme, Minze
Mango-Mascarpone-Törtchen im Glas serviert

Placki z twarogiem domowej roboty - 2 sztuki  6,90

z cukrem, cynamonem, sosem jabłkowym  
3 i bitą śmietaną
Hausgemachte Quarkkeulchen 2 Stück

Desery · Desserts

Placki z twarogiem  

domowej roboty

Torcik z mango  

i mascarpone

nur
6,90

nur
5,90

Puchar lodów mieszanych  5,50

3 gałki lodów mieszanych 1, bita śmietana,  
Gemischter Eisbecher

Puchar lodów mieszanych  6,50

3 gałki lodów mieszanych 1, bita  
śmietana, sezonowe owoce
Gemischter Eisbecher mit Früchten

Pyszna Epoka lodowcowa · Köstliche Eiszeit

Puchar szwarcwaldzki z likierem wiśniowym  6,90

lody Amarena, lody waniliowe, lody czekoladowe,  
ciasteczko czekoladowe, pudding wiśniowy, bita śmieta-
na, wiórki czekoladowe 
Schwarzwaldbecher mit Kirschlikör

Strudel jabłkowy w pucharku  6,90

sorbet jabłkowy domowej roboty, lody waniliowe, 
chrupiące chipsy z ciasta francuskiego, rum  
marynowane rodzynki, bita śmietana i prażone płatki 
migdałów
Apfelstrudel-Becher

Puchar Creme Brulee   6,90

krem waniliowy, lody czekoladowe, lody karmelowe, 
sos karmelowy, bita śmietana, ciastko czekoladowe

Crème Brûlée-Becher

1 gałka lodów / sorbet  1,50

wanilia · truskawka · czekolada · Amarena · 
kwaśna śmietana z orzechów nerkowca · bita  

śmietana 
1 Kugel Eis / Sorbet

Bita śmietana część 1,50

Schlagsahne

Puchar 
szwarcwaldzki z 
likierem wiśniowym

Puchar Creme 
Brulee

Strudel jabś
kowy w 
pucharku
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Kawałek ciasta Kuchen  3,20

Ciasto z bitą śmietaną Kuchen mit Schlagsahne  3,90

Oryginalny placek drezdeński Dresdner Eierschecke  3,60

Świeży strudel jabłkowy Apfelstrudel  4,50

Świeży strudel jabłkowy  Apfelstrudel mit  6,90

sos waniliowy, lody waniliowe, bita śmietana

Mrożona kawa  Eiskaffee mała 4,20 
 duża 4,90

mrożona kawa, lody waniliowe, bita śmietanae

Mrożona czekolada Eisschokolade mała 4,50 
 duża 5,20

mrożona czekolada, lody waniliowe, bita śmietana

Prosimy o wybór w bufecie z ciastami.  / Bitte wählen Sie am Kuchenbüfett.

Ciasta i nasze specjalności · Kuchen & Spezialitäten

Filiżanka kawy Tasse Kaffee  2,40

Dzbanek kawy Kännchen Kaffee  4,50

Filiżanka latte Tasse Milchkaffee  3,20

Duże latte Großer Milchkaffee  4,60

Cappuccino  3,50

Podwójne cappuccino Doppelter Cappuccino  4,70

Espresso  2,70

Podwójne espresso doppelter Espresso  4,50

Kawa kremowa Schümli Caffè crème Schümli  2,40

Kawa Konsul z bitą śmietaną  Kaffee Konsul mit Schlagsahne 3,40

Latte Macchiato  3,50

Aromat do wyboru  Aroma nach Wahl  
wanilia Vanille · karmel Karamell  0,50

Gorąca czekolada  Heiße Schokolade mała 3,20 
z kremem mit Schlagsahne duża 4,70

Herbata z rumem Grog vom Rum  3,90

Espresso macchiato  3,50

Espresso, delikatna pierzynka z mlecznej pianki

Czekolada Baileys Baileys Schokolade  4,90

gorąca czekolada, Baileys Irish Cream, mleczna pianka

Kawa holenderska Holländischer Kaffee  4,90

Espresso, gorąca czekolada, ajerkoniak, bita śmietana

Kawa Baileys Baileys Coffee  4,90

kawa, Baileys Irish Cream, bita śmietana

Nougat macchiato  4,90

Latte Macchiato, topiony nugat

Kawa saska Sächsischer Kaffee  4,90

kawa, ajerkoniak, bita śmietana

Kawa po irlandzku Irish Coffee  5,60

kawa, whisky, bita śmietana

Kawy i czekolady · Kaffee- & Schokoladenspezialitäten
Wszystkie specjalności kawowe i czekoladowe dostępne także na wynos.  

Alle Kaffee- & Schokoladenspezialitäten auch zum Mitnehmen:


