
 

 

Snídaně · Frühstück 
 

Od 8:00 do 11:30 
 
Kontinentální snídaně Continental-Frühstück  10,50 
Košíček s chlebem, sladké pečivo, máslo, džem, med, 
0,1 l čerstvě vylisované pomerančové šťávy, 
+ 1 hrnek kávy nebo 1 šálek kávy s mlékem nebo 1 sklenice čaje  
 
Anglická snídaně Englisches Frühstück  13,80  
Norimberské klobásky, křupavá slanina, sázené vejce, 
pečené fazole, grilovaná rajčata, košíček s chlebem, 
0,1 l čerstvě vylisované pomerančové šťávy, 
+ 1 hrnek kávy nebo 1 šálek kávy s mlékem nebo 1 sklenice čaje 
 
Snídaně Edelweiss Edelweiss-Frühstück  16,90 
Košíček s chlebem, sladké pečivo, máslo, džem, med, 
Bircher Müsli, ovocný salát, bylinkový salám, jihotyrolská sušená šunka, 
horský sýr, míchaná vejce, 0,1 l čerstvě vylisované pomerančové šťávy, 
+ 1 hrnek kávy nebo 1 šálek kávy s mlékem nebo 1 sklenice čaje 

 
 
 

Navíc · Extras 
 
Máslo Butter  0,90 
 
Nutella ∙ Med ∙ Džem Nutella ∙ Honig ∙ Konfitüre  2,00 
 
Bündnerfleisch (Graubündenské hovězí masíčko) Bündnerfleisch  5,50 
 
Jihotyrolská sušená šunka · Bruschetta-Šunka ·  Schinkenspeck · Schinken ·  6,20 
bylinkový salám Salami  
 
Sýr Appenzeller · Horský sýr · Švýcarský ementál Appenzeller · Bergkäse · Emmentaler  5,90 
 
Uzený losos s křenovou šlehačkou Räucherlachs mit Meerrettichsahne  6,90 
 
Žemličky pšeničné ∙ vícezrnné Brötchen Weizen ∙ Mehrkorn  1,30 
 
Louhované preclíky · Gipfeli Croissant Laugenbrezel · Gipfeli  1,90 
 
Velká mléčná pletýnka Großer Milchzopf  2,20 
 
Košíček s pečivem „Klasik“ Brotkorb „Klassisch“  3,90 
pečivo podle výběru, švýcarský pšeničný chléb světlý a rustikální 
 
Košíček s chlebem „Od srdce“ Brotkorb „ Herzhaft “  3,90 
ořechový chléb, švýcarský pšeničný chléb světlý 
bageta z kamenné pece 

 
 
 



 

 

Snídaně · Frühstück 
 

Od 8:00 do 11:30 

 
Mléčné produkty, cereálie, zdravá výživa · Milchprodukte, Cerealien, Vitales 

 
Ovesná kaše s borůvkami Blaubeer-Porridge  4,20 
medem a mandlemi 
 
Bílková omeleta se špenátem Spinat-Eiweiß-Omelett  4,50 
 
Ovocný salát z čerstvých plodů Obstsalat von frischen Früchten  4,90 
 
Domácí Bircher Müsli Hausgemachtes Bircher Müsli  5,50 
rozinky sultánky, lískové oříšky a med 
 
Přírodní jogurt s čerstvým ovocem Naturjoghurt mit frischen Früchten  5,90 
 
 
 

Teplá jídla · Warme Speisen 
 
1 vařené vejce 1 gekochtes Ei  1,30 
 
3 míchaná vejce · 3 volská oka · Omeleta 3 Rühreier · 3 Spiegeleier · Omelett 
 

pouze z vajec naturell  4,50 
 

se žampiony a rajčaty mit Champignons und Tomaten  5,90 
 

se sýrem Raclette mit Raclette-Käse  5,90 
 

se slaninou nebo šunkou Bacon oder Schinken  6,50 
 
Francouzský toast French Toast mit Bergkäse  5,90 
s horským sýrem a čerstvými bylinkami 
 
Pohankové lívance Buchweizen-Pfannkuchen  5,50 
s javorovým sirupem 
 
Toast „Benedict“ Toast „Benedict“  6,50 
opečený toast, listový špenát, holandská omáčka, 
křupavá slanina, pošírované vejce 
 
Snídaňové rösti Frühstücksrösti  6,90 
bramborovo-cibulové rösti, sušená šunka, 2 sázená vejce 
 
 
 

Sendviče & bagely  · Sandwich & Bagel 
 
Sendvič s krůtími prsíčky   Putenbrust-Sandwich  8,90 
křupavá bageta z kamenné pece, krůtí prsíčka s bylinkami 
připravovaná metodou sous-vide, pažitkový krém, ledový salát, 
rajče, sázené vejce 
 
BBQ sladový bagel BBQ Malz-Bagel  9,50 
čerstvě pečený bagel ze sladového ječmene, pastrami, 
tatarská omáčka, listový minisalát, rajče, horský sýr, 
sázené vejce 



 

 

Předkrmy · Vorspeisen 
 
Švýcarský salát Schweizer Salat  7,90 
salám a ementálský sýr, kroužky z červené cibule, nakládaná okurka, 
zálivka Vinaigrette s hořčicí a čerstvou pažitkou, kváskový chléb 
 
Zapečené nekynuté chlebové placky z Vinschgau Vinschgauer Fladenbrot  7,90 
nakládané okurky, horský sýr, kytička salátu 
 
Pečená králičí játra s portským vínem Gebratene Kaninchenleber  8,50 
dušená cibulka, meruňkové čatní,  
bylinkový salát a bagetka z kamenné pece 
 
Květáková panna cotta Blumenkohl-Panna cotta  8,90 
nakládané račí ocásky, 
bylinkový salát a třený pepř 

 
 
 

Polévky · Suppen 
 
Květáková krémová polévka Blumenkohlcremesuppe  5,50 
s rajčatovým čatní a pažitkovým olejem 
 
Krémová sýrová polévka s bílým vínem Cremige Käsesuppe mit Weißwein  5,90 
krutony a pažitka 
 
Silný vývar z volské oháňky Kraftbrühe vom Ochsen  6,90 
s kořenovou zeleninou a celestýnskými nudlemi 

 
 
 

Saláty · Salate 
 
Švýcarský appenzellský bylinkový salát Schweizer Appenzeller-Kräuter-Salat  11,50 
Appenzellský sýr, hrozny, rajčata, okurky, rukola 
a čerstvé bylinky, k tomu košíček s chlebem a máslem 
 
Vídeňské smažené kuře na špenátovém salátu Wiener Backhendl  13,90 
křepelčí vejce, ředkvičkové klíčky a krutony 
 
Telecí roláda, zelený chřest a parmská šunka Roulade von Kalb  15,90 
s pestrou variací salátů 
listový minisalát, keříčková rajčátka, kedlubna, okurky, 
meruňková zálivka vinaigrette a pražená slunečnicová semínka 
 
 
 
 
 



 

 

Pro vegetariány · Vegetarisches 
 

Čerstvé široké nudle s lehkou smetanovou omáčkou Frische Bandnudeln  10,90 
s parmezánem 
grilované cukety, sušená rajčata a rukola 
 

Sýrové halušky s horským sýrem Käse-Knöpfli  11,90 
pečená rajčátka, pažitkový olej 
a dva druhy cibule 
 

Špenátové knedlíčky s kořeněným sýrem Gruyère Spinatknödel mit würzigem Gruyère  11,90 
smažené žampiony s jarní cibulkou a rajčatové 
ragú s čerstvou bazalkou 
 
 
 

Pečeně · Gebratenes 
 

Růžová telecí květová špička  cca 180 g Rosa Kalbstafelspitz  11,50 
- připravená metodou Sous-vide -  
 

Variace z hovězího & vepřového masa  cca 200 g Variation von Rind & Schwein  11,90 
Americký Tri-Trip Steak, steak z vepřové květové špičky 
 

US Tri-Trip Steak -Premium Cut-  cca 180 g US Tri-Trip Steak  13,90 
americký steak z hovězího masa 
 

Cordon-Bleu z kuřecích prsíček, Cordon-Bleu  11,50 
bruschetta se šunkou a horským sýrem 
 

Smažené vídeňské kuřátko cca 160 g Backhendl  11,50 
kuřecí prsíčka v křupavém obalu 
 

Telecí roláda plněná  Kalbsroulade gefüllt  13,90 
zeleným chřestem a parmskou šunkou 
 

Roštěná s cibulkou medium cca 180 g Zwiebelrostbraten  16,90 
rumpsteak, opékaná cibulka 
 

Filet z norského lososa ve vaječném kabátku s bylinkami Norwegisches Lachsfilet  10,50 
 
 
 

Přílohy · Beilagen 
 

Přílohový salát s domácím dresinkem Beilagensalat  5,90 
Listový špenát s šalotkou a rajčatovým čatní Blattspinat  3,90 
Špičaté zelí s krájenými hrozny a škvarky Spitzkohl  3,90 
Pečené žampiony Gebratene Steinchampignons  3,90 
Květák se strouhankou a nasekaným vejcem Blumenkohl  3,90 
Bylinkové nočky  maštěné máslem Kräuter-Knöpfli  3,90 
Šťouchané brambory s máslem a rozmarýnem Kartoffelstampf  3,90 
Pečené bramborové placičky Gebackene Kartoffelkrapfen  3,90 
Křupavé pečené bramborové plátky Erdapfelscheiben  3,90 
Teplý bramborovo-okurkový salát Erdapfel-Gurkensalat  3,90 
Pečené brambory s horským sýrem a křupavou slaninou Backkartoffel  4,90 
Pepřová omáčka s červeným vínem Rotwein-Pfeffersoße  2,00 
Smetanová Sherry omáčka Sherry-Rahmsoße  2,00 
Omáčka z dijonské hořčice Dijon-Senfsoße  2,00 
Bylinkové máslo Kräuterbutter  2,00 



 

 

Ryby · Aus dem Wasser 
 
Filet z norského lososa ve vaječném kabátku s bylinkami Norwegisches Lachsfilet  13,90 
rajčatové čatní a listový salát s šalotkou  
 
Pečený filet z candáta v kabátu ze švarcvaldské šunky Gebratenes Zanderfilet  15,90 
omáčka z dijonské hořčice, dušený pórek s houbami  
a malé bylinkové brambory 
 
 
 

Bramborovo-cibulové-rösti · Erdapfel-Zwiebel-Rösti 
 
Läberli-Rösti  Läberli-Rösti   11,50 
s pečenými králičími játry, omáčkou z portského vína 
a hrozny a kousky špeku 
 
Rescherské rösti s klobáskou Salsiccia Rescher-Rösti  11,90 
pikantní hrubá klobása „Salsiccia“ 
a dušená cibulka 
 
Bernské rösti Berner-Rösti  12,90 
s vypečenou slaninou, 2 sázenými vejci a kytičkou salátu 
 
 
 

Dušené & pečené · Aus Topf & Pfanne 
 
Dušená vepřová líčka  Geschmorte Schweinebäckchen  13,90 
s perlovou cibulkou, žampiony a červeným vínem, květák 
se strouhankou a nasekaným vejcem, smažené bramborové 
krokety  
 
Pečené prsíčko z kukuřičného kuřete Gebratene Maishähnchenbrust  14,90 
brusinková omáčka, glazované špičaté zelí s krájenými hrozny 
a škvarky, šťouchané brambory s čerstvými bylinkami  
 
Pečené filety s pepřem Pfefferfiletpfännchen  15,40 
vepřové filé, žampiony, bylinková smetana, 
pečené bramborové placičky 
 
Růžová telecí květová špička „Sous-vide“ Rosa Kalbstafelspitz „Sous-vide“  16,50 
smetanová Sherry omáčka, dušený pórek s houbami 
a máslem maštěné bylinkové nočky 
 
Curyšská směs Zürcher Geschnetzeltes  16,90 
nudličky pečeného telecího masa, šalotka, žampiony, 
bílé víno a smetana, halušky opékané na pánvi 
 
Vídeňský telecí řízek Wiener Schnitzel  19,50 
balený citron, teplý salát z brambor a okurek 



 

 

Domácí fondue · Hausgemachtes Fondue 
 
„Švýcarský originál”  pro 2 osoby „Das Schweizer Original” klasická 29,90 
s bílým vínem, sýrem Gruyère, švýcarským ementálem, goudou  s chlebovou pálenkou nebo meruňkovicí  31,90 
a čerstvým pepřem, k tomu plátky prorostlé slaniny, brambory 
na loupačku, nakládané okurky, cibulka perlovka, okurkový salát 
švýcarský pšeničný chléb 

 
 
 

Speciality z alpského regionu · Spezialitäten 
 

Raclette · Raclette 
 
Opékaný sýr Raclette Geschmolzener Raclette-Käse  10,90 
malé brambory vařené ve slupce, opečená prorostlá slanina, 
cibule perlovka, nakládané okurky, malá salátová kytička 
 
 
 

Zapečené nekynuté chlebové placky z Vinschgau · Vinschgauer Fladenbrot 
 
Rustikální chlebové placky Rustikales Fladenbrot  9,80 
kostičky slaniny, cibule, kyselá smetana, čerstvé bylinky, horský sýr 
 
 
 

Slané koláče · Flammkuchen 
 
„Klasický“ „Klassisch“  10,80 
s kostičkami slaniny, cibulí, zakysanou smetanou, 
čerstvými bylinkami, horským sýrem 
 
„Mediterran” „Mediterran”  10,90 
s mozzarelou, listovým špenátem, cherry rajčátky, cibulí,  
zakysanou smetanou 
 
„Štýrský“ „Steirisch“  11,90 
s lososem marinovaným v bylinkách, račími ocásky, 
zakysanou smetanou a pažitkovým olejem  
 
 „Edelweiss“ „Edelweiss“  11,90 
s jihotyrolskými klobásami, nakládanými okurkami, cibulí, 
zakysanou smetanou, čerstvými bylinkami, horským sýrem 
 
 
 
 
 



 

 

Alpské burgry · Alpen-Burger 
 
„Alpský burger“ „Alpen-Burger“  12,90 
celozrnná houska, bavorský játrový sýr, slanina, rajčatovo- 
bylinkový krém, červená cibule, nakládané okurky, rajčata, 
marinovaný salát s divokými bylinkami, pečené bramborové plátky 
 
„Speciální burger Edelweiss” „Edelweiss Spezialburger”  14,50 
čerstvě pečená bagetka z kamenné pece, telecí burger, 
sýr Raclette, lehký krém z Roquefortu, křupavá slanina, 
rajčata, nakládané okurky, rukola s meruňkovým dresingem,  
pečené bramborové plátky 
 
 
 

Svačina · Brotzeit 
 
„Večerní snack“ „Abend-Snack“  7,90 
nakládaný horský sýr s preclíkem a máslem 
nebo horský sýr, olivy s mandlemi, preclík a máslo  
 
Švýcarský salámový sýrový salát Schweizer Wurst-Käse-Salat  11,80 
salám a ementál, kroužky červené cibule, nakládané okurky, 
zálivka Vinaigrette s hořčicí a čerstvou pažitkou, kváskový chléb 
 
„Alpen Vesper“ „Alpen Vesper“  12,90 
jihotyrolské klobásy z komína a sušená šunka, kančí šunka, sýr 
Appenzeller, Tête de Moine, čerstvý křen, nekynutý chléb, 
bageta z kamenné pece 
 
 
 

Dezerty & sladkosti · Mehlspeisen & Süßes 
 
Vanilkový tvarohový krém Vanille-Topfencreme  5,90 
borůvkový kompot a mátové pesto 
 
Tvarohové knedlíčky s meruňkami  Marillen-Topfenknödel  6,50 
vanilková omáčka, máslová drobenka 
 
Tartufo „Fragola“ Tartufo „Fragola“  7,50 
jahodovo-vanilkový truffle s kousky bezé, šlehačka, 
čokoládové hoblinky 
 
Císařský trhanec Edelweiss Edelweiss Kaiserschmarrn  8,90 
domácí trhanec se švestkami 
 
Závin s jablky a ořechy Apfel-Nuss-Strudel  4,90 
 

s vanilkovou omáčkou a šlehačkou  Vanillesoße, Schlagobers  5,90 
 

s vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou  Vanilleeis, Schlagobers  6,20 
 

s vanilkovou omáčkou, vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou Vanillesoße, Vanilleeis, Schlagobers  6,90
  



 

 

Ledové speciality · Eisspezialitäten 
 
Ledová káva Eiskaffee  4,50 
ledová káva, porce vanilkové zmrzliny, šlehačka 
  
Ledová čokoláda Eisschokolade  4,90 
ledové čokoládové mléko, porce vanilkové zmrzliny, šlehačka 
 
Míchaný zmrzlinový pohár Gemischter Eisbecher  4,90 
3 druhy zmrzliny, šlehačka 
 
Domácí zmrzlina Toblerone Tobleroneeis  6,90 
zjemněná smetanou, s horkými malinami 
 
„Jogurtový pohár Limoncello“ „Limoncello-Joghurt-Becher“  6,90 
domácí sorbet s likérem Limoncello, jogurtová zmrzlina, 
malinové pyré, vanilkový krém, šlehačka, malinová 
sušenka s bílou čokoládou, čerstvá máta 
 
„Švarcvaldský třešňový pohár“ „Schwarzwälder Kirsch-Becher“  6,90 
vanilková zmrzlina, čokoládová zmrzlina, třešně v rosolu, 
sušenka s bílou a tmavou čokoládou, šlehačka, čokoládové hobliny 
 
„Jahodový pohár s čokoládou Toffee“ „Toffee Schokoladen Erdbeer Becher“   6,90 
   
zmrzlina Toffee, tmavá čokoládová zmrzlina, jahodové pyré, 
šlehačka, popcorn z Toffee, jahod a smetany, čokoládové 
brownie s vlašskými ořechy 
 
„Broskev Melba“ „Pfirsich a la Melba“  6,90 
vanilková zmrzlina, broskvová a jogurtová zmrzlina, 
malinová dřeň, osminky broskví, šlehačka, 
sušenkový crumble, čerstvá máta 
 
1 porce zmrzliny 1 Kugel Eis  1,50 
vanilka (Vanille)  čokoláda (Schokolade) 
jahoda (Erdbeere)  Toblerone (Toblerone) 
Toffee (Toffee)  jogurt (Joghurt)  broskev (Pfirsich) 
 
1 porce sorbetu 1 Kugel Sorbet  1,60 
Limoncello (Limoncello) 
 
Porce šlehačky Portion Schlagsahne  1,50 


