MUSEUMSGASTRONOMIE

Staronemecká kuchyne
Predkrmy
1)

Gurkensalat

4,30 €

Babiččin okurkový salát

2) Würzfleisch

7,90 €

Kořeněné vepřové maso
Jemné maso s houbami ve smetanové omáčce,
zapečené se sýrem a podávané s chlebem

Polévka
3)

Kartoffelsuppe
Saská lahůdka
Bramboračka s opékanými salámovými kolečky

5,40 €
velká porce 8,50 €
malá porce

8)

hausgemachter Kräuterquark

12,90 €

Brambory na loupačku s domácím
bylinkovým tvarohem se lněným
olejem a malým okurkovým salátem

5)

Veganer Soja-Gulasch

14,90 €

Schnitzel

12,90 €

12,90 €

17,90 €

Drážďanská svíčková pečeně
s červeným zelím,jablky a saskými knedlíky

11) Schaffnerpfanne

Opékaná drůbeží játra
na jablečných plátcích a bramborové kaši

7)

Bratwurst

10) Sauerbraten

Hlavní chody
Geflügelleber

9)

Klobása s kysaným zelím a bramborovou kaší

Veganský sójový guláš s kokosovým
mlékem, citronovou trávou, mrkví a rýží

6)

15,90 €

Drážďanská Hrouda-naše specialita
Vepřová pečeně s opékanými brambory a
zelím na špeku

veganské/vegetariánské
4)

Batzen

18,90 €

Pánev pana průvodčího
plátek svíčkové pečeně,1/4 Drážďanské Hroudy
a šťavnatý jazyk v pánvi,servírované se zeleninou
z trhu a opečenými brambory

Moučník
14,90 €

vepřový řízek v žampionové omáčce s hranolkami

12) Quarkkeulchen
Saské tvarohové kuličky obalené v cukru,
servírované s jablečným kompotem

6,90 €

MUSEUMSGASTRONOMIE

Současná nemecká kuchyne
Hlavní chody
Predkrmy
13) Hähnchenstreifen auf Blattsalaten

18) Lammhaxe
13,90 €

Smažené kuřecí nudličky na listech salátu
s okurkou, rajčetem, paprikou a další čerstvou
zeleninou

14) gebeizter Lachs

15,90 €

fazolkami a rozmarýnovými bramborami

17,90 €

Prsíčka z kukuřičného kuřete
plněná listovým špenátem a
chorizem, ratatouille a široké nudle

11,90 €

Saské sýrové speciality
s domácím chlebem

16) Carpaccio

Jehněčí kolínko se zelenými

19) zarte Maispoulardenbrust

Marinovaný losos na bramboráku a s
pošírovaným vejcem

15) Sächsischer Käseteller

21,90 €

20) gebratenes Lachsfilet

19,90 €

Filet z lososa na listovém špenátu,
omáčka z gorgonzoly a široké nudle

13,90 €
21) Entenbrust

Jemné Carpaccio z hovězích filátek
s fazolovo-mozarellovým salátem a čerstvě
strouhaným parmasanem

19,90 €

Do růžova upečená kachní prsa s
mangovo-koriandrovou omáčkou
se zahradní zeleninou a brambory
vařenými ve slupce

Polévka
17) Tomaten-Orangensüppchen
Pomerančovo-rajská polívečka s
parmesánovými krekry

5,40 €

22) feinstes Rumpsteak

25,90 €

Rumpsteak s bramborovou kaší
se špetkou křenu, hlávkovým
salátem a cibulkou dušenou na
portském víně

23) DRESDEN 1900 Teller

24,90 €

Talíř DRÁŽĎANY 1900
Kuřecí prsa, rumpsteak a vepřová
panenka, zelenina, opečené brambory

Moučník
24) Apfelstrudel
Jablečný štrúdl
upečený podle babiččina receptu
a servírovaný teplý

6,90 €

