VITAJTE V „GRAMMEL BOSCHA“ V GOLSE
Tešíme sa, že ste si vybrali našu reštauráciu a vináreň. U nás si môžete vychutnať
miestne a sezónne jedlá, ktoré sú pripravené z regionálnych produktov podľa
tradičných receptov. Spolu s našimi domácimi bio hroznovými šťavami a bio
vínami sa staráme o vašu pohodu napoludnie, popoludní a večer.

ŠPECIALITY GRAMMEL BOSCHA

RAKÚSKA KUCHYNA
HEURIGENU SPÁJA
VINÁRSKU KULTÚRU
SEEWINKLER

Kapustnica servírovaná s debrecínskou
Škvarkové knedličky

€ 8,00

Domáce pečivo zo škvariek a kysnutého cesta
Špecialita z oblasti Nordburgenland

Pečený bôčik

Grammel je rakúska špecialita zo slaniny, ktorá sa nakrája na kocky, roztopí sa a pomaly sa praží.
Pokiaľ sú kocky zlatohnedé a pekné a chrumkavé.

		

€ 0,90

Domáce pečivo zo škvariek a kysnutého cesta
Špecialita z oblasti Nordburgenland

Chlieb so škvarkovou nátierkou

Bravčové mäso s chrenom

€ 8,80

servírované s varenými zemiakmi

Hovädzí guláš

€ 9,20

servírovaný s dvoma čerstvo upečenými žemľami

Blunzengröstl

€ 8,20

jaternica so zemiakmi servírovaná so sezónnym šalátom

€ 3,60

ozdobený tenkými krúžkami cibule

Beuschel

€ 8,20

ragú z vnútorností servírované so žemľovou knedličkou

Škvarkové knedličky

€ 8,00

3 knedličky zo zemiakového cesta plnené škvarkami
a servírované s kyslou kapustou

Škvarkové tortellini

€ 9,80

servírovaný so žemľovými knedľami a kyslou kapustou

ŠKVARKOVÉ POCHÚT‘KY

Škvarkové pagáčiky

€ 4,20

klobásou a domácim chlebom

			

Maďarský chlieb obložený šunkou,

€ 5,30

jaternicou a bôčikom, zapečený so syrom

€ 7,30

taštičky plnené škvarkami s miešaným šalátom

Jedlá z diviny od 24. septembra
Špeciality zo špecialít z jeleňa, jeleňa a diviaka - pripravené podľa lahodných rodinných
receptov.

PRE MALÝCH GURMÁNOV
Porcia hranolčekov s kečupom
Párky Berner s hranolčekmi
Kuracie nugetky s hranolčekmi
Cestoviny s gulášovou omáčkou
Porcia kečupu

€ 3,50
€ 5,90
€ 5,90
€ 5,50
€ 0,50

OBAL‘OVANÉ JEDLÁ VO ŠTVRTOK
MARTINSKÉ
HUSACIE JEDLO
5. až 29.
n o v e m b r a
Chrumkavé, šťavnaté husacie stehná
s domácou červenou kapustou a zemiakovými knedľami

Každý štvrtok slúžime:
Vyprážaný bravčový rezeň,
Zemiakový šalát
CordonBleu, obalovaný
Ryža • Hranolky
syr alebo obalovaná
cena za porciu € 2,00
zelenina
cena za porciu € 6,50

Jednoducho si vyberte
svoj prílohu.

TRADIČNÉ POCHÚT‘KY

OTVÁRACIE HODINY

servírované s naším obľúbeným domácim chlebom

Vinársky tanier

Štvrtok až nedeľa od 10:00–23:00
Kuchyňa varí od 11.00 do 21.30

€ 8,20

bôčik, karé, tlačenka, cibuľovo-pečeňová nátierka,
syr so škvarkami

Zabíjačkový tanier

€ 8,20

bôčik, karé, šunka, slanina, jaternica, klobásky, chren

Bravčový tanier

€ 8,80

krkovička, jaternica, tlačenka, klobásky, pečeňovka,
cibuľovo-pečeňová nátierka so škvarkami

Syrový tanier vegetariánsky

€ 7,50

variácia z rôznych druhov syra

Rezervácia na: +43 (0) 2173 213 06
www.grammelboscha.at

NIECO NA ZAHRYZNUTIE
Chlieb plný lahôdok slanina, šunka, bôčik, syr

€ 5,60

Chlieb s bôčikom a zeleninová obloha

€ 3,90

Chlieb so šunkou a zeleninová obloha

€ 3,90

Tlačenka v octe a tekvicovom oleji

€ 6,90

Chlieb so šunkou a syrom a zeleninová obloha

€ 4,30

Cviklové carpaccio vegetariánsky

€ 5,50

Chlieb so syrom vegetariánsky vegetariánsky

€ 4,60

so sezónnym šalátom a parmezánom

Porcia nátierky

€ 2,50

podľa vlastného výberu: tvarohovo-papriková,
škvarková, cibuľovo-pečeňová, zo zrejúceho syra
so sivou plesňou, vegetariánska podľa sezóny

Zeleninový tanier vegetariánsky

s maslom, goudou, ementálom a aromatickou
nátierkou zo zrejúceho syra so sivou plesňou

Chlieb s aromatickou nátierkou zo vegetariánsky € 3,60
zrejúceho syra so sivou plesňou, ozdobený krúžkami cibule

Chlieb so škvarkovou nátierkou
€ 4,80

čerstvá chrumkavá sezónna zelenina s dipom

€ 3,60

ozdobený krúžkami cibule

Chlieb s masťou ozdobený krúžkami cibule

€ 2,90

Čerstvé z pece 		

€ 3,40

Celozrnné bagetky a bagetky z lúhovaného cesta,
žemle, ozdobený krúžkami cibule

PRE MAŠKRTNÍKOV
Tvarohový trhanec s višňovým ragú
Palacinky so zmrzlinou

€ 6,20
€ 5,20

Chlieb s maslom a pažítkou vegetariánsky

€ 2,20

2 kusy s vanilkovou zmrzlinou a šľahačkou

Palacinky s nutelou 2 kusy
Palacinky s marhuľovým lekvárom 2 kusy

€ 3,90
€ 3,90

NAŠA VINOTÉKA
Pre milovníkov vína ponúka náš vínny zoznam to
najlepšie z Seewinkelu - od Heideboden po
Blaufränkisch až Muscat Ottonel.

PEČENÉ KURA
Každý piatok
23. októbra, 6. a 20. novembra
4. a 18. decembra
1/2 celé kurča

€ 7,70

1 celé kurča

€ 14,50

Podávame naše vyprážané kurča do vypredania zásob. Aby ste si boli istí, objednajte si pečené kurča
3 hodiny vopred. Čas poslednej objednávky 17:00.

ORGANICKÉ VÍNA
A HROZNOVÉ ŠT‘AVY
Perfektné osvieženie: organické vína
a hroznové šťavy z nášho vinárstva

