
        Serdecznie Witamy! 
             Karta dan 
swiezo z piekarnika… 
elzaskie nalesniki ze slonina i cebula        5,50 

miotlane smakolyki (bagietka ze slonina, pora i zapieczonym serem)   3,90 

ciasto cebulowe           2,00 

zapiekany ser (Bachstoikäs z borowka, jablkowy sznycel, z chlebem…   4,90 
 

sery 
kostki sera z jablkowym sznyclem        4,80 

zapiekany ser z cebula i chlebem (ocet i olej w buteleczce)    3,90 
 

salaty z kielbasa, wedlina 
salata z kielbasa (tez szwajcarska, szwabska albo miedzynarodowa), z chlebem 5,50 

szwabska sałatka z peklowanego, ugotowanego i pokrojonego w paski mięsa   5,50  

z głów wołowych z dodatkiem posiekanej cebuli i korniszonów, serwowana  

z chlebem 
 

swiezo z kuchenki 
flaczki w sosie trollingskim ze smazonymi ziemniakami     6,90 

plyta bitwy (watroba- i kaszanka, mieso z kociolka, kapusta), z chlebem  7,90 

mieso z kociolka z kapusta, z chlebem        5,90 

kapusta z watrobka- i kaszanka, z chlebem       6,50 

smazone ziemniaki, ciepla/duszona watrobianka z / bez buraczkow   6,90 

wolowa watrobka* w wikwitnym w ziolowym sosie ze smazonymi ziemniakami(oprocz czwartku) 9,90 
*…specjalnosc, przygotowane w dzbanku/kuflu moszczu i recepta byla SWR programu) 

  

chleb… 
chleb ze smalcem (do smarowania)        2,80 

chleb z miesem wedzonym         3,20 

chleb z serem           3,20 

koszyczek z ograglym chlebem wiejskim (6 kromek)     2,00 
 

na deser albo do kawy       

chleb z marmylada (do samrowania)        2,50 

ciasto sezonu, ciasto z owocami i bakaliami z maslem, strucla z bakaliami  2,50 
 

…i jak za zimno jest, po prostu drewno do pieca dac! 
 

Prosimy wziasc wzglad na sosiadow. Parkowac na glownej ulicy (Hauptstraße). 

Palic za domem, za lokalem.  

Prosimy o  spokoj w drodze do domu. 
Thomas Dietrich, Historische Besenwirtschaft “Zum Mostkrug”, www.mostkrug.de 

Kirchstr. 9, 73268 Erkenbrechtsweiler, Tel. 07026 / 2196, Fax 07026 / 959780 

Vat jest juz w cenie, Obsluga w Euro. Z zastrzeżeniem zmian 

 

 

Miotowe sniadanie! Niedziela od 10.00 h 

2 x w miesiacu 

 



                 Serdecznie Witamy! 
Karta napoi alkoholowych i bezalkoholowych 

 
 

z piwnicy moszczu…       ¼ L ½L  1/1L  

jablkowo-gruszkowy moszcz, wyborny (80% / 20 %)   1,60 2,90 5,50 

moszcz gronowy (fermentujący)      1,60 2,90 5,50 

jablkowy moszcz, polwytrawny      1,60 2,90 5,50 

gruszkowy moszcz, wyborny      1,60 2,90 5,50 

jablkowy i „quitte“n moszcz, wyborny (95% / 5%)   1,90 3,70 6,90 

mulsujacy moszcz, wyborny (jablkowy/gruszkowy “Mosecco” delikatnie mulsujacy) 1,90 3,70 6,90 

mysliwski moszcz, czerwony (jablkowy, czarny bez, miod plastrowy)  1,90 3,70 6,90 

jabkowy-“cyder”, wyborny, slodki, 11,5% vol.    1,90 3,70 6,90 

5 kufel moszczu, 5 rodzai moszczu á 100 ml     3,80 

mulsujacy moszcz wszystkie rodzaje (slodko/kwasny)  1,40 2,50 4,80 
 

jest tez wino… 
wino jakosciowe czerwone / biale, (trollinger / riesling)   2,90 5,60 9,90 

wino mieszane czerwone / biale (z woda mineralna / z cytrynowka albo slodka) 2,40 3,90 7,40 
 

piwa 

z pszenicy “Hefeweizen”       2,50 

Jever Pils, tez bezalkoholowe      2,50 

jasne piwo z lemoniadą, zwłaszcza ze spritem (slodko/kwasno)  2,20 
 

soki i woda mineralna… 

sok jablkowy*, sam zrobiony (100 % sok samo zrobiony, naturalnie metny) 1,50 2,90, 4,60 

sok jablkowo-mulsujacy (sok jablkowy z woda mineralna)   1,30 2,40 3,90 

sok pomaranczowy (100 % sok)      1,30 2,40 3,90 

kwasna- albo slodka woda mineralna (limo)    1,10 1,90 2,90 
 

cos cieplego…   

kubek kawy albo herbaty    
 

najlepsze na koniec “Schnaps” wodki… 

„Schnaps“ wodki (sliwowica, z wisni, Williams, Quitte, Mirabelle, ziolowka)   2cl 1,90 

5 rodzaji á 2 cl         10cl 9,00 
 

*sok jablkowy sam zrobiony (100 % sok, naturalnie metny) do kupienia jako „Bag in Box“ 

Przynajmniej 12 miesiecy wazny. 
 

 

Dobry moszcz uzdrawia kazdy bol, jest szwabska perla (“Schwaben Perle”) 
wino cieszy czlowieka serce, moszcz wszystkich mezczyzn. (Johannes Jakob, Suppingen) 
 

 
 

Prosimy wziasc wzglad na sosiadow. Parkowac na glownej ulicy (Hauptstraße). 

Palic za domem, za lokalem.  

Prosimy o  spokoj w drodze do domu. 
 

Thomas Dietrich, Historische Besenwirtschaft “Zum Mostkrug”, www.mostkrug.de 

Kirchstr. 9, 73268 Erkenbrechtsweiler, Tel. 07026 / 2196, Fax 07026 / 959780 

Vat jest juz w cenie, Obsluga w Euro. Z zastrzeżeniem zmian 

 

 


