ISTEN HOZTA A GOLSI
„GRAMMEL BOSCHA” ÉTTEREMBEN!
Örömmel üdvözöljük éttermünkben és fogadónkban. Nálunk házias és szezonális
konyha várja Önt, a hagyományos receptek szerint készült ételek a környéken termelt
alapanyagokból készülnek. Ételeinket a ház saját bioszőlőleveivel és bioboraival
kiegészítve délben, délután és este is gondoskodunk jóllétéről.

GRAMMEL BOSCHA SPECIALITÁSOK

AZ OSZTRÁK HEURIGEN
KONYHA MEGFELEL
A SEEWINKEL
BORKULTÚRÁNAK

Káposztaleves debrecenivel és házi kenyérrel

€ 4,20

Tepertős gombóc

€ 8,00

3 gombóc krumplis tésztával, tepertővel töltve és
savanyú káposztával tálalva

Köményes sertéssült

€ 9,80

szalvétagombóccal és savanyú káposztával

TEPERTÖS FOGÁSOK
Tepertős pogácsa

		

€ 0,90

Házi sütemény tepertővel és kelt tésztával.
Eszak-burgenlandi specialitás

Tepertőkrémes kenyér

		

€ 3,60

Tormás szelet főtt burgonyával

€ 8,80

Marhapörkölt két frissen pirított zsemlével

€ 9,20

Véres hurka főtt burgonyával

€ 8,20

szezonális salátával

finomra vágott hagymakarikákkal

Tepertős gombóc

€ 8,00

3 gombóc krumplis tésztával, tepertővel töltve és
savanyú káposztával tálalva

Tepertős tortellini

			

Szalontüdő egy zsemlegombóccal

€ 8,20

Puszta-kenyér sonkával, véres hurkával

€ 5,30

és köményes sülttel, rásütött sajttal

€ 7,30

tepertővel töltött tésztatáskák vegyes salátán

A LEGKISEBB ÍNYENCEKNEK

A LEGKISEBB ÍNYENCEKNEK
ELŐZETES MEGRENDELÉS ESETÉN

Egy adag sült krumpli ketchuppal
Göngyölt virsli sült krumplival
Csirkefalatok sült krumplival
Tészta pörköltszafttal
Egy adag ketchup

€ 3,50
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,50
€ 0,50

Ropogósra sült csülök € 27,00
Sertés hátsó csülök két személyre, házi
tepertőgombóccal, savanyú káposztával, mustárral,
tormával és erős paprikával
+ egy üveg házi fehér- vagy vörösbor a
vendég ízlése szerint

A csülköt szívesen elkészítjük elvitelre is! Kérjük,
megrendelését két nappal előre adja le nálunk.

RÁNTOTT ÉTELEK CSÜTÖRTÖKÖN
Minden csütörtökön rántott
szelet, kordon bleut, sajtot
vagy zöldséget kínálunk
adagonként € 6,50

Rizs,
krumplisaláta
hasábburgonyával
adagonként € 2,00
Egyszerűen válassza ki a
köretét saját maga.

NYITVATARTÁSI
IDÖINK NYÁRON

FOGADÓNK BÖSÉGTÁLAI
kedvenc Grammel Boscha házi kenyerünkkel

Vincellértál

€ 8,20

köményes sült, karaj, disznósajt, hagymás
májpástétom, tepertős sajt

Pincetál

Hétfőtől vasárnapig, 10:00 - 23:00
Utolsó rendelés 9:30
Foglalás: +43 (0) 2173 213 06
www.grammelboscha.at

€ 8,20

köményes sült, karaj, sonka, szalonna, véres hurka,
kemény sült kolbász, tormával

Disznótoros tál

FOGADÓNK SZENDVICSVÁLASZTÉKA
€ 8,80

tarja, véres hurka, disznósajt, kemény sült kolbász,
májas hurka, hagymás májpástétom tepertővel

Vegetáriánus sajttál

Fogadónk kenyere

€ 5,60

szalonnával, sonkával, köményes sülttel,
sajttal és zöldséggel

€ 7,50

válogatás különböző sajtfajtákból

Kenyér köményes sülttel zöldségekkel körítve

€ 3,90

Disznósajt ecetben és tökmagolajban

€ 6,90

Sonkás kenyér zöldségekkel körítve

€ 3,90

Cékla carpaccio vegetáriánus

€ 5,50

Sonkás-sajtos kenyér

€ 4,30

Sajtos kenyér vegetáriánus

€ 4,60

szezonális salátával és parmezánnal

Egy adag szendvicskrém

€ 2,50

Választható: körözött, tepertőkrém, hagymás
májpástétom, szürkepenészes sajt, szezonális
vegetáriánus szendvicskrém

Vegetáriánus zöldségtál vegetáriánus

Kenyér szürkepenészes sajtkrémmel
€ 4,80

friss, ropogós szezonális zöldség mártogatóssal

ÉDESSZÁJÚAKNAK
Túrós morzsa meggyöntettel
Fagylaltos palacsinta 2 db

vajjal, Gauda és Almkönig sajttal, valamint egy
adag szürkepenészes sajtkrémmel

€ 6,20
€ 5,20

vegetáriánus friss

Tepertőkrémes kenyér friss hagymakarikákkal

€ 3,60

Zsíros kenyér friss hagymakarikákkal

€ 2,90

Háromféle szendvicskrémes kenyér

€ 3,40

körözöttel, tepertőkrémmel és hagymás
májpástétommal

Vajas kenyér metélőhagymával vegetáriánus

vaníliafagylalttal és tejszínhabbal

Nutellás palacsinta 2 db
Baracklekváros palacsinta 2 db

€ 3,60

hagymakarikákkal

€ 2,20

€ 3,90
€ 3,90

A VINOTHEQUE
SÜLT CSIRKE
péntek
Július 17-én és 31-én
Augusztus 14. és 28.
1/2 Sült csirke
Sült csirke

€ 7,70
€ 14,50

ELŐRENDELÉS
A sült csirkét addig tálaljuk, amíg a készletek fennállnak.
Annak érdekében, hogy biztosak lehessen az előrendelésen. Felvételkor kérjük, értesítsen minket legalább 3
órával a kívánt dátum előtt.

A bor szerelmeseinek borlistánk a burgenlandi borkultúra minden klasszikusát kínálja - Heiderbodentől Blaufränkisch-ig Muscat Ottonel-ig.

SZERVES BOROK
ÉS SZÖLÖLEVEK
Tökéletes frissítő:
Házi készítésű bio szőlőleveink
és a bio borászatból származó borok

