
GEGRATINEERD BREEKBROOD VEGA  €9,50
Emmentaler en uiensalpicon

HANDGESLAGEN CARPACCIO €13,50
Bleu d’Auvergne, spekjes, rucola 

en kirsch-balsamicodressing

PROEVERIJ KÄSE * VEGA  €12,50
Proeverij met verschillende kaassoorten, 
emmentaler- en gruyèreterrine, TOAST, 
huisgemaakte chutney en käsesuppe

PROEVERIJ KÜHE UND KÄSE * €12,75
Verschillende kaassoorten, kaasterrine, 
verschillende fijne vleeswaren,  
Huisgemaakte chutney, toast en pickels

KÜHE, KÄSE UND SCHWEINEN * €13,50
Verschillende kaassoorten, kaasterrine, 
coburgerham, SCHWARZWALDER SPECK, 
Huisgemaakte chutney, toast en pickels

- Extra’s voor bij de fondue -

Wintersuppen

Hauptgerichten

KÄSESUPPE VEGA  €6,00
Croutons

GOULASHSOEP €7,00
Stukjes stoofvlees

FRANZÖSISCH KAASFONDUE VEGA  €19,50
Bleu d’Auvergne

ZWITSERSE KAASFONDUE * VEGA  €19,50
emmentaler, appenzeller, gruyère en Kirsch

Alle fondues worden geserveerd met vloerbrood, 
roseval aardappels, komkommer en tomaatjes

VLEESWARENPLATEAU *  €7,50/€13,50
coburgerham, SCHWARZWALDER SPECK, 

rauwe ham en CORNICHONS

Vorspeisen

* kunnen mogelijk de gerechten op de reguliere kaart vervangen. 
  Vraag dit eventueel na bij onze bediening.



Beilagen
AARDAPPELSCHOTEL  €6,00
met spekreepjes, kaas en ui

RACLETTE VEGA  €5,50
GEBAKKEN UI EN SPEK €4,50
FRITES EN TRUFFELMAYONAISE VEGA  €5,00
SALADE VEGA  €3,00

Nachspeise
APFELSTRUDEL €8,25
Warm appeltaartje van bladerdeeg EN vanille-ijs

SCHWARTZWALDER KIRSCH TRIFLE * €9,00
chocoladecake, mascarponemousse, kersen 

en chocoladeschaafsel

KAISERSCHMARRN €7,50
Dikke stukken pannenkoek EN 
compote van preiselbeeren

ALPENJASJE €5,00
Maak van uw favoriete vleesgerecht van onze reguliere 
menukaart een echt alpengerecht. 
Met Gemengde seizoensgroenten, kirsch jus en 
ovenschotel van aardappel en spek, kaas en ui. 
Ter vervanging van de salade en frites. 

Für alle Fleischgerichten 

ZALMFILET €25,50
Zachte kaassaus, gemengde seizoensgroenten 
en ovenschotel van aardappel en spek, kaas en ui

Fisch

Burgers
ALPEN BURGER €19,50
100% runderburger, brioche bun, spek,  
raclettekaas, zuurkool, honing-mosterdsaus, 
sla en ui

VEGA ALPEN BURGER VEGA  €19,50
New meat burger, brioche bun, raclettekaas, 

zuurkool, honing-mosterdsaus, sla en ui

TIROLER BURGER €21,50
Gebraden rib-eye, brioche bun, gebakken spek, 
gebakken ui, kaas, little gem en 

preiselbeeren bbq-saus 

ALLE BURGERS WORDEN GESERVEERD OP EEN BRIOCHE BUN EN MET SALADE, 
FRITES EN TRUFFELMAYONAISE

WARME CHOCOLADEMELK €3,50 
WARME CHOCOLADEMELK Met slagroom €4,50
GLUHWEIN €7,50
JÄGERTHEE €6,25
SCHNAPPS €3,60

- Getränke -

* kunnen mogelijk de gerechten op de reguliere kaart vervangen. 
  Vraag dit eventueel na bij onze bediening.


