أهال و سهال بضيوفنا الكرام
كل الوجبات في هذه القائمة ال تتضمن لحم الخنزير أو الكحول
Cold dishes
From the salad bar:
Medium plate
Large plate
Chipped mountain cheese
Port.
½ Port.
Smoked salmon with mixed
leaves-salads and horse
radish
Port.
½ Port.

Tossed salad with sautéed
chicken stripes
We recommend:
Garlic bread
Bruschetta

The meat
The meat from the grill is
garnished with a slice of melon,
served with herb-butter and a
side dish at your choice:
Chicken breast (190 g)
Salmon cutlet (180 g)
Escalope of veal (140 g)
Cutlet of beef (140 g)
Sirloin steak (180 g)
The side dishes:
French fried potatoes
Rosemary potatoes
Hash brown potatoes
Rice
Buttered noodles
Small salad from the salad bar

أطباق باردة
من بوفيه السلطة
طبق متوسط
طبق كبير
قطع جبن الجبل
كل الوجبة
نصف الوجبة

Fr.
Fr.

10.80
18.40

Fr.
Fr.

25.60
17.60

كل الوجبة
نصف الوجبة

Fr.
Fr.

29.40
21.90

سلطة مشكلة مع شرائط الدجاج

Fr.

23.10

Fr.

7.00

Fr.

9.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

25.70
28.80
35.60
33.90
37.60

سمك السلمون المدخن مع أوراق السلطة
المشكلة وفجل الخيل ريفي

فإننا نوصي
خبز بالثوم
خبز بالثوم مع طماطم طازجة و ثوم و
ريحان

أطباق اللحوم
يأتي اللحم من الشواء مع شريحة من
البطيخ وزبدة العشب وطبق جانبي في
اختيارك
صدور الدجاج
شريحة سمك السلمون
إسكالوب العجل
كوتليت البقرة
ستيك لحم البقرة سرلوين
أطباق جانبية
بطاطس مقلية
بطاطس بحصى البان
روستي
أرز
معكرونة بالزبدة
سلطة صغيرة من بوفيه السلطة

Selection of soups
Clear soup with sliced
vegetables
Clear soup with semolinadumpling
Clear soup with semolinadumpling and vegetables
Tomato cream soup
Minestrone (vegi)
Gulash soup (BEO beef)

Dishes (min. 2 persons)
Swiss cheese fondue nature
Cheese fondue with mushrooms
Cheese fondue with tomatoes
Cheese fondue & smoked
salmon
... & we recommend:
Portion potatoes in their skin
Pickled gherkins & onions

Fish dishes
Fresh whitefish from suisse
lakes
Deep-fried fillets of whitefish,
tatar sauce; boiled potatoes
½ Port.
Fried fillets of whitefish
„grandmother's style“ with
diced pears & butter; parsley
potatoes
½ Port.

Without meat …
Vegetable escalopes with
ricotta & spinach tortellini
on tomato sauce
Vegetable curry, rice with
almonds

الشوربات
شوربة صافية بخضروات مقطعة إلى
شرائح

Fr.

7.60

شوربة صافية مع فطيرة السميد

Fr.

8.70

Fr.

11.60

Fr.
Fr.

9.40
12.00

Fr.

12.10

Fr.

13.90

الفوندو السويسري الكالسيكي
فوندو بالفطر
فوندو بالطماطم

للشخص
Fr.
Fr.
Fr.

p. p.
24.90
27.90
27.90

فوندو وسمك السلمون المدخن

Fr.

28.90

فإننا نوصي
وجبة بطاطس في جلودها
خيار مخلّل وبصل

Fr.
Fr.

6.80
4.80

Fr.

30.90

Fr.

25.90

فيليه السمك األبيض المقلي على أسلوب
الجدة بقطع إجاصة وزبدة وبطاطس
البقدونس

Fr.

31.90

نصف الوجبة

Fr.

26.90

إسكالوبات الخضروات مع ريكوتا (نوع
جبنة ايطالية) وتورتيليني السبانخ (طبق
معكرونة إيطالي) وصلصة الطماطم

Fr.

20.80

الكاري بالخضروات وأرز باللوز

Fr.

21.00

شوربة صافية مع فطيرة السميد
وخضروات
شوربة طماطم بالكريما
كل الوجبة
 ميناسترونة،شوربة خضروات
كل الوجبة
شوربة غوالش بلحم البقرة من المنطقة

أطباق لشخصين على األقل

أطباق السمك
السمك األبيض الطازج من بهيرات
سويسرية
فيليه السمك األبيض المقلي بصلصة
مايونيز بالخردل وبطاطس مغلية
نصف الوجبة

بدون لحم

Snacks
Greek salad with cucumber,
tomatoes, onions, peppers,
feta
Chicken burger with french fried
potatoes
Spring rolls (vegetarian) with
spicy sauce, salad garniture

Swiss Food
Fresh hash brown potatoes
served in a pan on a wooden
plate:
Rösti „Margherita“ with
tomatoes, glazed with
mozzarella, origano (vegetarian)
½ Port.
Jäger Rösti with ragout from
mushrooms in cream
sauce (vegetarian)
½ Port.
Walliser Rösti... glazed with
Swiss cheese and a fried egg
(vegetarian)
½ Port.
Toast Walliser style with tomato,
glazed with Swiss cheese, and
a fried egg (vegetarian)
Macaroni Swiss style, apple
puree (vegetarian)
Deep-fried fish fillets,
tatar sauce

Pasta
Spaghetti
Tagliatelle
Macaroni
- tomato sauce
- pesto sauce
- mushroom sauce
- white sauce
Supplementary ingredient:
chicken
Portion (paprika-) french fried
potatoes...
with sour-cream dip

وجبات خفيفة
سلطة يونانية بطماطم وخيار وبصل وجبن
فيتا والفلفل

Fr.

18.90

برغر الدجاج وبطاطس مقلية

Fr.

18.90

لفات الربيع (بدون لحم) بصلصة حارة
وقليال من السلطة

Fr.

21.30

روستي مرغاريتا (بدون لحم) مع طماطم
وموزاريال وأوريغانو

Fr.

21.10

نصف الوجبة

Fr.

18.10

روستي الصياد (بدون لحم) مع صلصة
الفطر الكريمية

Fr.

22.50

نصف الوجبة

Fr.

19.20

روستي الفاليز (بدون لحم) مع جبن
سويسري وبيضة مقلية

Fr.

22.50

نصف الوجبة
خبز محمص على أسلوب الفاليز مع
- طماطم وجبن سويسري وبيضة مقلية
بدون لحم
معكرونة على األسلوب السويسري مع
 بدون لحم- هريس التفاح
فيليه السمك المقلي بصلصة مايونيز
بالخردل

Fr.

19.20

Fr.

18.90

Fr.

18.90

Fr.

18.90

المعكرونة

Fr.

18.90

 دجاج:إضافيا

Fr.

7.00

وجبة البطاطس المقلية بالفلفل األحمر

Fr.

9.50

والكريم الحامض

Fr.

2.00

وجبات خفيفة
روستي (بطاطس) طازج في مقالة على
لوحة خشبية

معكرونة إسباغيتي
معكرونة تالياتيلي
معكرونة
صلصة الطماطم
صلصة البيستو
صلصة الفطر
صلصة بيضاء

Pizza „al forno“
Focacia all'aglio (vegi) –
pizzabread with garlic

بيتزا من الفرن
فوكاتشا ـ بيتزا بالثوم ـ بدون لحم

Fr.

10.50

بيتزا مرغاريتا ـ بدون لحم
)بيتزا فلورينتينا و بومودورو (بدون لحم
مع طماطم طازجة وسبانخ وذرة وثوم
وبصل

Fr.

18.50

Fr.

21.70

Pizza Funghi (vegi) ... +
mushrooms + olives

بيتزا فونغي (بدون لحم) مع فطر وزيتون

Fr.

20.70

Pizza Ruccola (vegi) ... +
ruccola + garlic

بيتزا روكوال (بدون لحم) مع روكوال وثوم

Fr.

20.80

بيتزا فردورا (بدون لحم) مع باذنجان
مشوي وفلفل أحمر وكوسة وثوم

Fr.

21.50

بيتزا التونو مع سمك التن وبصل ونبات
الكبر وزيتون وثوم

Fr.

21.70

Fr.
Fr.

7.00
3.00

Fr.

– 2.50

Every pizza is served with
tomato sauce, mozzarella,
oregano + ...
Pizza Margherita (vegi)
Pizza Florentina & Pomodoro
(vegi) ... + fresh tomatoes,
spinach, maize, garlic + onions

Pizza Verdure (vegi) ... + grilled
egg-plants, pimientos + zucchini,
garlic
Pizza Al Tonno ... + tunny,
onions, capers, olives + garlic
Supplementary ingredient:
- chicken
- ruccola
Every pizza as a small portion or
to take away

يأتي كل بيتزا مع صلصة الطماطم
وموزاريال وأوريغانو و

إضافيا
دجاج
روكوال
كل بيتزا بحجم أصغر أو لألكل خارج
المطعم

