
Koude dranken 

Fritz-cola 
Fritz-cola suikervrij
Fritz-limo  
(sinas/citroen/druif/appel-kers/meloen)
Apfelschorle
Almdudler
Spezi
Ice tea 
(sparkling/green tea)
Cassis
Sprite
Tonic 
Red Bull
Fristi
Melk
Chocomel
Chaudfontaine blauw
Chaudfontaine rood
Vers geperste jus d’orange
Biologische vruchtensappen 
(appelsap/appel-cranberry/ 
appel-frambozen/appel-aardbei/
appel-vlierbes/perensap)

Menukaart Eetcafé Edelweiss

K 

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25

€ 2,25
€ 3,25
€ 2,75
€ 2,25

€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,50
€ 2,25
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 3,50
€ 2,95

Warme dranken 

Diverse fair trade thee 
Verse muntthee

Koffie
Cappuccino
Espresso
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Bambu koffie
Bambu koffie verkeerd
Irish coffee
French coffee
Spanish coffee

Glühwein
Jagatee

Warme chocolademelk 
(met slagroom)

W 

€ 2,00
€ 2,50

€ 2,00
€ 2,50
€ 2,00
€ 2,25
€ 2,75
€ 2,00
€ 2,25
€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 3,00
€ 5,50

€ 2,50
€ 2,75

D
ra

n
ke

n

Bier 
Van de tap (0,3L/0,5L)
Weihenstephaner Pils
Weihenstephaner Weizen

Van de fles
Weihenstephaner Vitus
Weihenstephaner Korbinian
Weihenstephaner Alkoholfrei
Veltins Radler
Veltins Radler Alkoholfrei
Rosé bier

B 

€ 2,95/4,95
€ 2,95/4,95

€ 4,95 
€ 4,95
€ 4,50
€ 2,95
€ 2,95
€ 2,95

Wijn 

Mosel 
(zoete witte wijn)
Grauburgunder 
(droge witte wijn)
Riesling 
(droge witte wijn)
Dornfelder Merlot 
(rode wijn)
Portugieser Rosé
(halfzoete rosé)
Segredos Rosé
(droge rosé)
Feuerheerd’s Port
Prosecco
Sekt

W 

€ 3,50
€ 15,00
€ 4,25
€ 20,00
€ 4,25
€ 20,00
€ 4,25
€ 20,00
€ 3,50
€ 15,00
€ 3,50
€ 15,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,00

W 

glas
fles
glas
fles
glas
fles
glas
fles
glas
fles
glas
fles

Mixdranken 

Jägerbomb
Bacardi cola
Gin Tonic 
Hugo
(holunderlikör, prosecco, 
verse munt)
Aperol Spritz
(Aperol, prosecco, verse 
sinasappel)

W 

€ 4,00
€ 4,50
€ 4,50
€ 5,50

€ 5,50

Sterke dranken 

Rum (Bacardi Razz/Lemon) 
Vodka (Smirnoff)
Gin (Gordon’s)
Obstler
Apfelkorn
Jägermeister
Whiskey (Jameson/Jack Daniels)
Cognac (Hennesy)
Brandewijn (Asbach Uralt)
Diverse likeuren

W 

€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,75
€ 2,50
€ 3,70/4,70
€ 5,50
€ 4,80
€ 3,50



n 

€ 4,50

€ 4,50

€ 4,00

€ 3,50

Lunch 

Luxe broodjes: bruin of wit 
Broodje kaas
(kaas, sla, tomaat en komkommer)
Broodje brie
(brie, honing en walnoten)
Broodje gerookte zalm
(gerookte zalm, kruidenroomkaas en sla)
Broodje tonijnsalade
Broodje Fleischwurst 
(Duitse vleeswaren met sla
en augurkjes)

Käsetoast
(kaastosti)
Käse-Schinkentoast
(ham-kaastosti)

Strammer Max
(uitsmijter)
• Gebakken ei, ham en kaas
• Gebakken ei en spek

Reibekuchen
(gebakken aardappelkoek 
met uitjes en zure room)

Currywurst
(Duitse worst met currysaus en patat)

Burger mit Pommes
• Almburger  
(burger van 100% rundvlees met bacon, 
uitjes, sla, tomaat, barbecuesaus 
en patat)
• Vegaburger
(vegaburger met uitjes, kaas, tomaat, 
champignon en patat)

Kartoffelsuppe mit Speck
(aardappelsoep met spekjes)
Zwiebelsuppe
(uiensoep)
Tomatensuppe
(tomatensoep)

Verkrijgbaar als kleine salade  
of als maaltijdsalade
Haussalat Edelweiss 
(veldsla met brie, druiven, gedroogde 
tomaten, pijnboompitten en 
balsamicodressing)
Waldorfsalat 
(bleekselderij, appel, ananas,
walnoten en kip)

W 

€ 4,25

€ 4,50

€ 4,75

€ 4,75
€ 4,25

€ 3,50

€ 4,50

€ 7,25
€ 6,50

€ 7,00

€ 8,50

€ 9,25

€ 8,25

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

 

€ 4,50/9,00

€ 4,50/9,00

Huisgemaakte taarten 

Apfelstrudel 
(huisgemaakte warme Duitse  
appeltaart met vanillesaus en  
slagroom)
Schwarzwälder Kirschtorte 
(huisgemaakte kersen-,  
chocolade- en slagroomtaart)
Karottenkuchen 
(huisgemaakte worteltjestaart)

Waffel mit Marmelade
(verse wafel met jam en boter) L
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Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie. Kruisbesmetting is daarentegen nooit 100% uit te sluiten. 

Voor vragen over de samenstelling van onze gerechten, kunt u zich wenden tot ons bedienend personeel.

n 

€ 5,00/9,50

€ 5,00

€ 12,50

€ 1,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 7,50

Borrelhapjes 

Verkrijgbaar voor de kleine-
of grote trek
Flammkuchen
(Duitse pizza)
• Groenten, kaas, en zure room
• Spek, uien en zure room

Nachos 
(nachos, overbakken met kaas,
met guacamole, zure room  
en tomatensalsa)

Wurst- und Käseplatte 
(plank met verscheidene 
Duitse worsten en kazen,
geserveerd met Brezel)

Brezel
(zoute krakeling)
Brot mit Kräuterbutter
(brood met kruidenboter)
Brot mit Dips
(mandje brood met tomaten-, 
knoflook- en basilicumdip)

Mini schnitzels
(kleine schnitzeltjes met mosterd)



Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie. Kruisbesmetting is daarentegen nooit 100% uit te sluiten. 

Voor vragen over de samenstelling van onze gerechten, kunt u zich wenden tot ons bedienend personeel.

Voorgerechten 

Verkrijgbaar voor de kleine- of grote trek
Flammkuchen
(Duitse pizza)
• Groenten, kaas, en zure room
• Spek, uien en zure room

Brezel
(zoute krakeling)
Brot mit Kräuterbutter
(brood met kruidenboter)
Brot mit Dips
(mandje brood met tomaten-, knoflook-  
en basilicumdip)

Gebakkener Camembert
(gebakken camembert met cranberrysaus)

Reibekuchen
(gebakken aardappelkoek 
met uitjes en zure room)

Kartoffelsuppe mit Speck
(aardappelsoep met spekjes)
Zwiebelsuppe
(uiensoep)
Tomatensuppe
(tomatensoep)

Verkrijgbaar als kleine salade  
of als maaltijdsalade
Haussalat Edelweiss 
(veldsla met brie, druiven, gedroogde 
tomaten, pijnboompitten en 
balsamicodressing)
Waldorfsalat 
(bleekselderij, appel, ananas,
walnoten en kip)

W 

€ 5,00/9,50

€ 1,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 5,50

€ 7,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

 

€ 4,50/9,00

€ 4,50/9,00
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Desserts 

Apfelschmarrn
(eierpannekoek met appel,  
poedersuiker en cranberrysaus)

Germknödel
(zoete knödel met warme chocolade-
vulling, vanillesaus en slagroom)

Waffel mit Eis 
(verse wafel met vanille-ijs, fruit en 
slagroom)

Heiße Liebe
(vanille-ijs met warme frambozensaus 
en slagroom)

Apfelstrudel 
(huisgemaakte warme Duitse appeltaart 
met vanille-ijs, vanillesaus en slagroom)

Schwarzwälder Kirschtorte 
(huisgemaakte kersen-, chocolade- 
en slagroomtaart)

Karottenkuchen 
(huisgemaakte worteltjestaart)

n 

€ 7,50

€ 6,25

€ 6,25

€ 6,00

€ 6,00

€ 4,50

€ 4,00



Hoofdgerechten 

Zanderfilet
(snoekbaarsfilet met gebakken 
aardappelen en salade)

Lachsfilet
(zalmfilet met pasta, groentes en 
basilicumsaus)

Grillpfanne
(gegrilde varkenshaas, kipfilet en  
biefstuk, met gebakken aardappelen en 
peperroomsaus)

Hirschgulasch
(hertengoulash met pasta en salade)

Zwiebelröstbraten
(steak met uien, gebakken aardappelen 
en salade)

Krustenbraten
(varkensfricandeau met biersaus
en spinazie knödel)

Schweinshaxe 
(varkenspoot met gebakken
aardappelen en zuurkool)

Currywurst
(Duitse worst met currysaus en patat)

Burger mit Pommes
• Almburger  
(burger van 100% rundvlees met bacon, 
uitjes, sla, tomaat, barbecuesaus 
en patat)
• Vegaburger
(vegaburger met uitjes, kaas, tomaat, 
champignon en patat)

Käsefondue
(kaasfondue met groenten en brood)

Käsespätzle mit Röstzwiebel
(huisgemaakte pasta met kaas 
en gefrituurde uitjes)

W 

€ 16,50

€ 17,50

€ 18,50

€ 16,50

€ 17,50

€ 16,00

€ 15,00

€ 8,50

€ 9,25

€ 8,25

€ 14,50

€ 12,50

H
o

o
fd

- 
e

n
 b

ijg
e

re
ch

te
n

Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie/-intolerantie. Kruisbesmetting is daarentegen nooit 100% uit te sluiten. 

Voor vragen over de samenstelling van onze gerechten, kunt u zich wenden tot ons bedienend personeel.

H

Schnitzel van varken of kalkoen
• Schnitzel Wiener Art 
(schnitzel met cranberrysaus,  
gebakken aardappelen en salade)
• Jägerschnitzel
(schnitzel met paddestoelensaus,  
gebakken aardappelen en salade)
• Zigeunerschnitzel
(schnitzel met paprika/tomatensaus,  
gebakken aardappelen en salade)
• Schweizer Schnitzel
(schnitzel met kaas, tomaatjes en uitjes 
overbakken, gebakken aardappelen en 
salade)

Kindermenü 
(kindermenu, geserveerd met  
appelmoes en patat)
• Mini schnitzel
• Kipnuggets

W 

€ 12,50

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 7,50

Bijgerechten 

Kartoffelsalat 
(aardappelsalade)

Krautsalat 
(witte koolsalade)

Bratkartoffeln 
(gebakken aardapelen)

Pommes 
(patat)

Apfelmus 
(huisgemaakte appelmoes)

W 

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,50

€ 3,00

€ 2,75


