
A bécsi konyha ősi levese igazi alpesi életelixírnek számít,a változó 
levesbetétek által mindig új arcát mutatja. 
 

A sajtkrémleves  ideális erősítő a túrázók számára. 
 

Mint annyi minden,a paradicsom is Kolumbusszal érkezett Európába. 
A kókuszdió pedig valószínűleg az indonéziai Sunda-szigetről 
származik. E két alapanyagból állítottuk össze ezt az ízletes levest.  

A gnocchi (golyók) valószínűleg a Közép-Keletről származik 
és a római korban terjedt el Európában. 
 
A legrégebbi források szerint a tésztát Kínában már a Han-
dinasztia idején, kr.e. 200-ban is fogyasztották. Emelett az 
ókori Rómában is népszerű volt. A XII. században Szicíliában 
is felbukkant. Nápoly vált a tészta „fellegvárává”, itt a 
Földközi tenger tiszta levegőjén optimálisan lehetett szárítani 
a tésztát. 
 

A főtt marhafartő Ferenc József császár kedvenc étele volt.  
A XV. századtól kezdve Bécsben a kenyér mellett a marhahús 
volt a legfontosabb eledel. A XIX. században,a legenda 
szerint, a bécsi Sacher-ben találták ki ezt az ételt. 
A hagymásrostélyos a bécsi konyha egyik klasszikusa, számos 
elkészítési móddal.   
A Wiener Schnitzel elnevezés először a XIX. században 
bukkant fel. Még ha egyesek azt is állítják, hogy 
Olaszországból származik,valószínűbb,hogy a bécsi rántott 
csirke ötlete alapján kezdték el sütni,ami már egy 1719-ből 
származó szakácskönyvben is megemlítésre került. Eredetileg 
borjúhúsból készül, manapság viszont inkább sertésből 
készítik. 
A borjúhús kifejezetten omlós, rózsaszínű, fehérjében gazdag 
és alacsony a zsírtartalma. Ezért áll a borjúhús előkelő helyen 
az étkezési tanácsadók által javasolt húsok listáján. 
A sertést már a neolitikumban is tenyésztették a Közel-
Keleten. Idővel azonban a klímaváltozás és a növényvilág 
megváltozása miatt a régióban visszaszorult a tenyésztése. 
Európában viszont a sertés a legfontosabb húsforrásunk 
maradt. 

Leveseink 0,5l-es csészében 
                                                       
 

Óbécsi marhahúsleves  
gazdagon,marhafartővel, 

zöldségekkel,tésztával  € 6,30 
 

Sajtkrémleves  
vörösboros hagymával, 

 fűszeres croutonnal és zsemlével € 6,30 
 

Kókuszos paradicsomleves 
bazsalikommal,laktózmentes és vega € 6,30 

 
 

Házikészítésű tészták 
 

Gnocchi 
paradicsomraguval, 

mozzarella kockákkal,friss bazsalikommal  €  11,90 
 
 

   Spagetti Alfredo 
friss spenóttal,sonkával,hagymával,tejszínes mártásban €12,50 

 
 

Tagliatelle  
zöldségraguval és pesto-val € 11,90 

 

 
 

Régiónk ízei 
 
 

 
 

Tafelspitz  
 Vajpuhára főtt marhafartő,fokhagymás spenót,fött 

burgonya €  15,20 
 
 

Hagymásrostélyos  
médiumra sütve,vörösboros mártással,szalonnás 
zöldbabbal és hagymával,galuskával  €   16,50 

 
 

Wiener Schnitzel  
sertéshúsból, vajas petrezselymes burgonya,vegyes saláta   

€ 13,90 
 
 

Grillezett bárányborda  
pirított zöldséges buronyával 

€ 19,80 
 

 
 
 
 

 
 
 

Főnökünk kedvence 
 

Sült bőrőstarja  
ropogósra sütve,zsemlegombóccal, 
    főtt savanyúkáposztával € 13,90 

 
 
 

 
 

Egy korsó 
Hallstattbier-t 

hozzá? 



  
 
 
Trevisoban egy kereskedő felesége fia születése után nagyon legyengült 
állapotba került. Anyósa régi,bevált házi recept alapján 
cukrot,tojássárgáját,piskótát és kávét kevert neki össze. A keverék segített 
rajta,el volt ragadtatva az új desszerttől. A tirame su-ból („tégy erőssé”) lett a 
mai tiramisu. 
A császármorzsáról sok történet kering,íme az egyik: 
Palacsintasütéskor egy szakács túl sok tésztát tett a serpenyőbe,ami vastag és 
szakadozott lett. Mérgesen lefedte és otthagyta,az inas viszont azt hitte,hogy 
elkészült az étel és felszolgálta a császárnak. Amikor a császár meglátta az 
ételt, azt kérdezte: mi ez a morzsa?! A talpraesett inas pedig ezt felelte neki: 
hát császármorzsa,Felség!  

Mi lehetne osztrákosabb,mint a rétes?! S mégis,a tésztája a 
Közel-Keletről származik. A törökök hozták el Ausztriába. 
1696-ban említik először,Mária Terézia emelte be a 
szalonképes édességek sorába. 
 
Metternich herceg megbízásából 1832-ben az akkor még csak 
tanuló Franz Sacher találta ki a Sacher-torta alapjait. Később 
fia, Eduard Sacher tökéletesítette a receptet bécsi tanulóideje 
alatt.   

A történelem során a salátának általában mellőzött 
szerep jutott, bár az ókori görögöknél a salátakeverés 
és ízesítés művészetnek számított. 
 
A XX.század közepéig a salátát csak köretnek vagy a 
szegény ember étkének tekintették. Csak ezek után 
változtak meg úgy az étkezési szokások, hogy a saláta 
az egészséges táplálkozás és a természetes étkezés 
szimbólumává vált. 
 

A sváboknál a nokedlinek évszázados hagyománya van. Az 
első receptet 1725-ben hozták nyilvánosságra. Ma sima 
lisztből és tojásból készül, anno viszont tönkölyből főzték. 
A magas nyáktartalom miatt tojás nélkül is el lehetett 
készíteni. A szegénység által sújtott területek örültek ennek 
az igénytelen kalászosnak. 
 
Ez a vegetáriánus finomság a konyhánk találmánya,célunk a 
mindig megújuló,kreatív főzés.  

Vegetáriánus ételek 
 
 

Käsespätzle 
Sajtos nokedli sült hagymával és  zöldsalátával  €  11,90 

 
 

Spenótos túrógombóc  
Túróval és spenótlevéllel készült gombóc, 

mediterrán zöldségeken,parmezán chips  €  11,90 
 

  

 
 

Salátatálak 
 

Wanderer saláta  
Vegyes zöldsalátákkal, marhahúscsíkokkal és gombákkal,mézes-

szezámos öntettel,pékáru   €12,50 
 

Fitness saláta  
Vegyes salátatál, marinált mozzarellával,saláta magokkal,öntet és 

pékáru  €  11,90 
 

Wurstsalat    
Marhapárizsiból készült helyi specialitás,hagymával,csemege 

uborkával,pékáru  €8,50 
 
 
 

Desszertek 
 
 

Citromos túrótorta  
friss eperrel és erdei gyümölcsös 

fagylalttal 
€ 5,90 

 
Tiramisu     

 pohárban tálalva 
Amarettós krokánttal  €  5,90 

 
Kaiserschmarren   

Osztrák császármorzsa házi szilvalekvárral  
€  10,50 

 
 
 

 
 

Almás- vagy túrósrétes  €  3,80 
Tejszínhabbal vagy vaníliaszósszal € 4,20 

 
Sacher-torta  € 3,80 
tejszínhabbal  € 4,20 

 
 
 

 
 
 
 
 

Áraink a forgalmi adót tartalmazzák,fizetés csak készpénzzel lehetséges! 


