
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

……  ssppuunnttiinnii  ffrreeddddii  

  
SSppeecckk  aall  ttaagglliieerree  oo  aaffffeettttaattoo  ccoonn  rraaffaannoo  ((77))        

SSppeecckk  aamm  BBrreetttt  ooddeerr  SSppeecckkppllaattttee  mmiitt  MMeeeerrrreettttiicchh  

PPllaattee  ooff  ssppeecckk  oorr  sslliicceess  wwiitthh  hhoorrsseerraaddiisshh    €€  1122,,0000..--  
        

SSeelleezziioonnee  ddii  ffoorrmmaaggggii  ddeellll’’AAllttoo  AAddiiggee  ccoonn  mmoossttaarrddaa  ddii  ffiicchhii  ((77--88))    
KKäässeesseelleekkttiioonn  aauuss  SSüüddttiirrooll  mmiitt  FFeeiiggeennsseennff  

SSeelleeccttiioonn  ooff  cchheeeessee  ffrroomm  SSoouutthh  TTyyrrooll  wwiitthh  ffiiggss  mmuussttaarrdd    €€  1144,,0000..--  
  

SSaallaammiinnoo  AAffffuummiiccaattoo  

KKaammiinnwwuurrzzeenn  ggeerrääuucchheerrtt  

SSmmookkeedd  ssaauussaaggee      €€  66,,5500..--  
  

PPiiaattttoo  ddii  aaffffeettttaattii  mmiissttii  ee  ffoorrmmaaggggii  ((77))  

JJaauusseeppllaattttee  ggeemmiisscchhtt  mmiitt  AAuuffsscchhnniitttt  uunndd  KKäässee  

CCoolldd  ccuuttss  aanndd  cchheeeessee  

      €€  2222,,0000..--  

PPaanniinnoo  aalllloo  ssppeecckk    ((11))  

BBeelleeggtteess  BBrroott  mmiitt  SSppeecckk    

SSaannddwwiicchh  wwiitthh  ssppeecckk    

      €€  55,,5500..--  

PPaanniinnoo  aall  ffoorrmmaaggggiioo    ((11--77))  

BBeelleeggtteess  BBrroott  mmiitt  KKäässee  

SSaannddwwiicchh  wwiitthh  cchheeeessee      €€  55,,5500..--  
  

PPuucccciiaa  aalllloo  ssppeecckk    ((11))  

““PPüücciiaa””  FFllaaddeennbbrroott  mmiitt  SSppeecckk    

““PPüücciiaa””  ffllaattbbrreeaadd  wwiitthh  ssppeecckk      €€  66,,5500..--  
  

PPuucccciiaa  aall  ffoorrmmaaggggiioo    ((11--77))  

““PPüücciiaa””  FFllaaddeennbbrroott  mmiitt  KKäässee  

““PPüücciiaa””  ffllaattbbrreeaadd  wwiitthh  cchheeeessee      €€  66,,5500..--  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  



  

……  ssppuunnttiinnii  ccaallddii  
  

TTooaasstt  ggrraannddee  aall  pprroosscciiuuttttoo  ee  ffoorrmmaaggggiioo  ((11--77))    
TTooaasstt  ggrrooßß  mmiitt  SScchhiinnkkeenn  uunndd  KKäässee  

LLaarrggee  TTooaasstt  wwiitthh  hhaamm  aanndd  cchheeeessee      €€  77,,0000..--  
  

TTooaasstt  aallllaa  ccoonnttaaddiinnaa  ccoonn  ssppeecckk,,  ffoorrmmaaggggiioo  ee  ssaallaammee  ((11--77))  

BBaauueerrnnttooaasstt  mmiitt  SSppeecckk,,  KKäässee  uunndd  SSaallaammii  

FFaarrmmeerrss  ttooaasstt  wwiitthh  ssppeecckk,,  cchheeeessee  aanndd  ssaallaammii    €€  77,,0000..--  
  

HHaammbbuurrggeerr  ccoonn  iinnssaallaattaa,,  ppoommooddoorroo  ee  cciippoollllaa  ((11))  

HHaammbbuurrggeerr  mmiitt  SSaallaatt,,  TToommaattee  uunndd  ZZwwiieebbeell  

HHaammbbuurrggeerr  wwiitthh  ssaallaadd,,  ttoommaattoo  aanndd  oonniioonn    €€  88,,5500..--  
  

CChheeeesseebbuurrggeerr  ccoonn  iinnssaallaattaa  ee  ppoommooddoorroo  ((11--77))  

CChheeeesseebbuurrggeerr  mmiitt  SSaallaatt  uunndd  TToommaattee  

CChheeeesseebbuurrggeerr  wwiitthh  ssaallaadd  aanndd  ttoommaattoo      €€  99,,0000..--  
  

PPuucccciiaa  ccoonn  ssaallssiicccciiaa,,  iinnssaallaattaa  ee  ppoommooddoorroo  ((11))  

““PPüücciiaa””  FFllaaddeennbbrroott  mmiitt  BBrraattwwuurrsstt,,  SSaallaatt  uunndd  TToommaattee  

““PPüücciiaa””  ffllaattbbrreeaadd  wwiitthh  ggrriilllleedd  ssaauussaaggee,,  ssaallaadd  aanndd  ttoommaattoo  €€  99,,5500..--  
  

MMiillllyy  SSaannddwwiicchh  ccoonn  ppuucccciiaa,,  ssaallssiicccciiaa,,  iinnssaallaattaa,,  ppoommooddoorroo,,  cciippoollllaa,,  ffoorrmmaaggggiioo  ee  uuoovvoo((11--33--77))  

MMiillllyy  SSaannddwwiicchh  mmiitt  PPüücciiaa--BBrroott,,  BBrraattwwuurrsstt,,  SSaallaatt,,  TToommaattee,,  ZZwwiieebbeell,,  KKäässee  uunndd  EEii  

MMiillllyy  SSaannddwwiicchh  wwiitthh  ppüücciiaa  bbrreeaadd,,  ssaauussaaggee,,  ssaallaadd,,  ttoommaattoo,,  oonniioonn,,  cchheeeessee  aanndd  eegggg  €€  1122,,0000..--  

  

  

  

……llee  iinnssaallaattee  
  

MMoozzzzaarreellllaa,,  ppoommooddoorroo  ee  bbaassiilliiccoo((77))  
MMoozzzzaarreellllaa,,  TToommaatteenn  uunndd  BBaassiilliikkuumm  

MMoozzzzaarreellllaa,,  ttoommaattooeess  aanndd  bbaassiill      €€  1100,,0000..--  

  

IInnssaallaattoonnaa  ccoonn  ttoonnnnoo,,  oolliivvee  ee  mmoozzzzaarreellllaa  ((44--77))  
SSaallaatttteelllleerr  mmiitt  TThhuunnffiisscchh,,  OOlliivveenn  uunndd  MMoozzzzaarreellllaa  

SSaallaadd  wwiitthh  ttuunnaa,,  oolliivveess  aanndd  mmoozzzzaarreellllaa  cchheeeessee    €€  1144,,0000..--  
  

IInnssaallaattoonnaa  ccoonn  ttaacccchhiinnoo  ee  sseemmii  ddii  zzuuccccaa  ((88))  

SSaallaatttteelllleerr  mmiitt  TTrruutthhaahhnn,,  KKüürrbbiissssaammeenn    

SSaallaadd  wwiitthh  ttuurrkkeeyy  uunndd  ppuummppkkiinn  sseeeedd      €€  1166,,0000..--  
    

  

  

  

  

  

  



  

……llee  zzuuppppee  
  

MMiinneessttrroonnee  ddii  vveerrdduurraa  ((99))  

GGeemmüüsseessuuppppee  

VVeeggeettaabbllee  ssoouupp      €€  1100,,0000..--  
  

MMiinneessttrroonnee  ddii  vveerrdduurraa  ccoonn  wwüürrsstteell  ((99))  

GGeemmüüsseessuuppppee  mmiitt  WWüürrsstteell    

VVeeggeettaabbllee  ssoouupp  wwiitthh  ssaauussaaggee      €€  1133,,0000..--  
  

ZZuuppppaa  dd’’oorrzzoo  sseerrvviittaa  ccoonn  ttuuttrreess  rriippiieennee  ddii  ssppiinnaaccii  ee  rriiccoottttaa  ((11--77--99))      
GGeerrsstteessuuppppee  uunndd  TTiirrttllaann  ggeeffüülllltt  mmiitt  SSppiinnaatt  uunndd  TTooppffeenn  

LLooccaall  bbaarrlleeyy  ssoouupp  wwiitthh  ““ttuuttrreess””  ffiilllleedd  wwiitthh  rriiccoottttaa  aanndd  ssppiinnaacchh                        €€  1122,,0000..--  
  

CCaanneeddeerrllii  iinn  bbrrooddoo  ((11--33--77))  

SSppeecckkkknnööddeellssuuppppee  

BBrreeaadd  dduummpplliinnggss  iinn  ssttoocckk      €€  1100,,0000..--    
  

CCoonnssoommmméé  ccoonn  ppaassttaa  rreeaallee  ((11))        
BBaacckkeerrbbsseennssuuppppee      

SSmmaallll  ppaassttrriieess  iinn  ssttoocckk          €€  66,,0000..--    

  

……pprriimmii  

  
SSppaagghheettttii  aall  ppoommooddoorroo  ((11))        

SSppaagghheettttii  mmiitt  TToommaatteennssaauuccee          

SSppaagghheettttii  wwiitthh  ttoommaattoo  ssaauuccee                                                                          €€  1111,,0000..--  
  

SSppaagghheettttii  aall  rraaggùù  ((11--99))  

SSppaagghheettttii  mmiitt  FFlleeiisscchhrraaggoouutt  BBoollooggnneessee  

SSppaagghheettttii  wwiitthh  mmeeaatt  rraaggoouutt  BBoollooggnneessee                                                      €€  1122,,0000..--  
  

SSppaagghheettttii  aagglliioo,,  oolliioo  ee  ppeeppeerroonncciinnoo  ((11))  

SSppaagghheettttii  mmiitt  ÖÖll,,  KKnnoobbllaauucchh  uunndd  PPffeeffffeerrsscchhootteenn    

SSppaagghheettttii  wwiitthh  ooiill,,  ggaarrlliicc  aanndd  cchhiillllii      €€  1111,,0000..--  
  

SSppaagghheettttii  aallllaa  ccaarrbboonnaarraa  ((11--33--77))  

SSppaagghheettttii  CCaarrbboonnaarraa    

SSppaagghheettttii  CCaarrbboonnaarraa        €€  1122,,0000..--    
  

PPeennnneettttee  aallll’’aarrrraabbbbiiaattaa  ((11))  

MMaakkkkaarroonnii  mmiitt  sscchhaarrffeerr  TToommaatteennssaauuccee  

MMaaccaarroonnii  wwiitthh  ssppiiccyy  ttoommaattoo  ssaauuccee      €€  1111,,0000..--    
  

PPeennnneettttee  aaii  44  ffoorrmmaaggggii  ((11--77))  

MMaakkkkaarroonnii  mmiitt  44--KKäässeessaauuccee  

MMaaccaarroonnii  wwiitthh  44  cchheeeessee  ssaauuccee      €€  1122,,0000..--    
  

TTaagglliiaatteellllee  aall  rraaggùù  ddii  sseellvvaaggggiinnaa((11--99))        
BBaannddnnuuddeellnn  mmiitt  WWiillddrraaggoouutt  

TTaagglliiaatteellllee  wwiitthh  ggaammee  rraaggoouutt      €€  1144,,0000..--  
  

  
    

  

  



  

  

……sseeccoonnddii  

  
  

EEnnttrreeccôôttee  ddii  mmaannzzoo  NNeebbrraasskkaa  aaii  ffeerrrrii  ccoonn  vveerrdduurree  aallllaa  ggrriigglliiaa      
GGeeggrriilllltteess  EEnnttrreeccôôttee  vvoomm  NNeebbrraasskkaarriinndd  mmiitt  KKaarrttooffffeellrröössttyy  uunndd  GGrriillllggeemmüüssee  

GGrriilllleedd  NNeebbrraasskkaa--EEnnttrreeccôôttee  sstteeaakk  wwiitthh  ppoottaattooeess  RRöössttyy  aanndd  ggrriilllleedd  vveeggeettaabblleess  €€  2266,,0000..--  
  

BBiisstteeccccaa  ddii  ttaacccchhiinnoo  aallllaa  mmiillaanneessee  ccoonn  ppaattaattee  ffrriittttee  ((11--33--77))  

PPuutteennsscchhnniittzzeell  nnaacchh  WWiieenneerr  AArrtt  mmiitt  PPoommmmeess  FFrriitteess  

BBrreeaaddeedd  ttuurrkkeeyy  eessccaallooppee  wwiitthh  FFrreenncchh  ffrriieess    €€  1177,,0000..--  
  

CCaanneeddeerrllii  aalllloo  ssppeecckk  ccoonn  GGuullaasscchh  ddii  mmaannzzoo  ((11--33--77))  

SSppeecckkkknnööddeell  mmiitt  RRiinnddssgguullaasscchh  

BBrreeaadd--ssppeecckk  dduummpplliinnggss  wwiitthh  bbeeeeff  ggoouullaasshh    €€  1188,,0000..--  
  

GGuullaasscchh  ddii  mmaannzzoo  ccoonn  ppoolleennttaa    

RRiinnddssgguullaasscchh  mmiitt  PPoolleennttaa  

GGoouullaasshh  wwiitthh  ppoolleennttaa      €€  1188,,0000..--    
  

SSaallssiicccciiaa  aallllaa  ggrriigglliiaa  ccoonn  ppoolleennttaa    

BBrraattwwuurrsstt  mmiitt  PPoolleennttaa  

GGrriilllleedd  ssaauussaaggee  wwiitthh  ppoolleennttaa      €€  1144,,0000..--  
  

SSaallssiicccciiaa  aallllaa  ggrriigglliiaa  ccoonn  ppoolleennttaa  ee  ffoorrmmaaggggiioo  ffuussoo  ((77))  

BBrraattwwuurrsstt  mmiitt  PPoolleennttaa  uunndd  SScchhmmeellzzkkäässee  

GGrriilllleedd  ssaauussaaggee  wwiitthh  PPoolleennttaa  aanndd  mmeelltteedd  cchheeeessee    €€  1188,,0000..--    
  

PPoolleennttaa  ee  ffoorrmmaaggggiioo  ffuussoo  ((77))  

PPoolleennttaa  mmiitt  SScchhmmeellzzkkäässee  

PPoolleennttaa  wwiitthh  mmeelltteedd  cchheeeessee      €€  1155,,0000..--  
  

WWüürrsstteell  bboolllliittoo  ccoonn  ppaannee  ee  sseennaappee  ((1100))  

HHeeiißßee  WWuurrsstt  mmiitt  BBrroott  uunndd  SSeennff  

HHoott  ssaauussaaggee  wwiitthh  bbrreeaadd  aanndd  mmuussttaarrdd      €€  99,,0000..--    
  

WWuurrsstteell  bboolllliittoo  ccoonn  ccrraauuttii  ooppppuurree  ppaattaattee  ffrriittttee  

HHeeiißßee  MMeerraanneerr  WWuurrsstt  mmiitt  SSaauueerrkkrraauutt  ooddeerr  PPoommmmeess  ffrriitteess  

HHoott  ssaauussaaggee  wwiitthh  SSaauueerrkkrraauutt  oorr  FFrreenncchh  ffrriieess    €€  1144,,0000..--  
  

SSaallssiiccccee  bbaavvaarreessii  ccoonn  sseennaappee  ddoollccee  ee  bbrreezzeell    ((1100))  

EEiinn  PPaaaarr  WWeeiißßwwüürrssttee  mmiitt  ssüüßßeemm  SSeennff  uunndd  BBrreezzeell  

BBaavvaarriiaann  ssaauussaaggee  wwiitthh  sswweeeett  mmuussttaarrdd  aanndd  pprreettzzeell    €€  99,,0000..--  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

……llee  uuoovvaa  

  
  

UUoovvaa  aallll’’oocccchhiioo  ccoonn  ssppeecckk  ee  ppaattaattee  ssaallttaattee    ((33))    

SSppiieeggeelleeiieerr  mmiitt  SSppeecckk  uunndd  RRöössttkkaarrttooffffeellnn  

FFrriieedd  eeggggss  wwiitthh  bbaaccoonn  aanndd  rrooaasstteedd  ppoottaattooeess    €€  1133,,0000..--    
  

UUoovvaa  aallll’’oocccchhiioo  ccoonn  ppaattaattee  ssaallttaattee  ((33))  
SSppiieeggeelleeiieerr  mmiitt    RRöössttkkaarrttooffffeellnn  

FFrriieedd  eeggggss  wwiitthh  rrooaasstteedd  ppoottaattooeess      €€  1111,,0000..--    
  

  

  

  

  

  

  

……ccoonnttoorrnnii  

  
  

PPaattaattee  ffrriittttee    

PPoommmmeess  ffrriitteess  

FFrreenncchh  ffrriieess      €€  55,,8800..--    

  

PPaattaattee  ssaallttaattee  

RRöössttkkaarrttooffffeellnn  

RRooaasstteedd  ppoottaattooeess      €€    55,,8800..--    

  

CCrraauuttii  

SSaauueerrkkrraauutt  

SSaauueerrkkrraauutt      €€  55,,8800..--  

    

PPoolleennttaa  

PPoolleennttaa  

PPoolleennttaa      €€    55,,8800..--  

  

BBrreezzeell    ((11))  

BBrreezzeell  

PPrreezzeell      €€      22,,3300..--  

  

IInnssaallaattaa  mmiissttaa  

BBuunntteerr  SSaallaatttteelllleerr  

MMiixxeedd  ssaallaadd      €€      55,,8800..--    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
        

……ddoollccii  
  

  

GGeerrmmkknnööddeell  ((ddoollccee  ccaallddoo))  ccoonn  ssaallssaa  aallllaa  vvaanniigglliiaa  ee  ccaannnneellllaa  oo  ppaappaavveerroo  ((11--77))  

GGeerrmmkknnööddeell  mmiitt  VVaanniilllleessaauuccee  uunndd  ZZiimmtt  ooddeerr  MMoohhnn  

GGeerrmmkknnööddeell  YYeeaasstt  dduummpplliinngg  wwiitthh  vvaanniillllaa  ssaauuccee  aanndd  cciinnnnaammoonn  oorr  ppooppppyy  €€  88,,0000..--    

  

SSttrruuddeell  ddii  MMeellee  ((11--33--77--88))  

AAppffeellssttrruuddeell  

AAppppllee  ssttrruuddeell      €€  55,,5500..--    

  

TTiirraammiissùù  ((11--33--77))  
TTiirraammiissùù  

TTiirraammiissuu      €€      55,,5500..--  

  

TToorrttaa  LLiinnzzeerr  ((11--33--77))        
LLiinnzzeerr  TToorrttee  

LLiinnzzeerr  ccaakkee      €€    55,,5500..--  

  

PPaannnnaa  ccoottttaa  ccoonn  ssaallssaa  aaii  llaammppoonnii  oo  aall  cciiooccccoollaattoo    ((77))  

SSaahhnneeppuuddddiinngg  mmiitt  HHiimmbbeeeerreennssaauuccee  ooddeerr  SScchhookkoollaaddeennssaauuccee  

CCrreeaamm  ppuuddddiinngg  wwiitthh  rraassppbbeerrrryy  oorr  cchhooccoollaattee  ssaauuccee    €€      55,,5500..--    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  vveeggeettaarriiaannoo  --  vveeggeettaarriisscchh  --  vveeggeettaarriiaann  

  

  
 

Qualora certe sostanze Le dovessero provocare allergie o intolleranze, si prega di comunicarlo al momento dell’ordinazione. Le 
nostre collaboratrici e i nostri collaboratori saranno lieti di fornire ulteriori informazioni. In caso di necessità vengono usati anche 

prodotti surgelati. 
 

Sollten gewisse Stoffe oder Erzeugnisse bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen, teilen Sie dies bitte bei Bestellung 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit, Sie erteilen Ihnen gerne genauere Infos. Bei Bedarf werden Tiefkühlprodukte 

verwendet. 
 

If certain substances or products cause allergies or intolerances to you, we ask you to inform our staff when ordering. They will be 
glad to give you further information. Frozen products can be used if needed. 

  


