Visspecialiteiten

Voorgerechten
Voorgerecht "Alte Mühle" Voortreffelijke
potpourri van onze visvoorgerechten met
boter en toast 16,50€

In boter gebakken forel "Müllerin" met
aardappelen en salade 20,40€
Forel "Feinschmecker" gebakken in boter met
amandelen, aardappelen en salade 21,90 €

Huisgepikeerde zalmforel op
mosterdsaus met boter en toast 15,90€

Forel gekookt blauw in Riesling bouillon met
aardappelen, gesmolten boter en salade 20,40€

Gebakken meervallever op pistache saus
met pannenkoeken 20,20€

Forel "Elzasser" gepaneerd in bierbeslag,
remoulade en salade 19,50€

Mousse van gerookte zalmforel
met boter en toast 12,50€
Tartaar van zalmforel op een
klein saladeboeket
met balsamico vinaigrette, baguette 12,90€
Gerookte forelfilet met
cranberryroom mierikswortel,
boter en toast 11,90€

Gegratineerde zalmforelfilet met kreeft-garnalenschuim,
geserveerd met groene noedels en groene salade 23,20 €
In boter gebakken zalmforelfilet met
knoflooksaus (dip), noedels en salade 22,20 €
"Florentiner" gebakken in boter, gebakken op spinazie met
hollandaisesaus, geserveerd met aardappeltjes 21,40 €

Gegratineerde bruscetta met kruidenknoflookpasta, tomatenblokjes en kaas 8,90€
Soepen
Crèmesoep van zalmforel met
verse dillepuntjes 7,90€
Huisgemaakte vissoep met
stokbrood, kaas, rouille 8,80 €
Aardappelsoep geserveerd met
spek in de aardappel 8,50 €
Consommé van rundvlees met
mergknoedels en Flädle 6,20 €
Soep van griesmeelknoedels Visspecialiteiten 5,90 €

zuraltemuehle

Visfiletschotel "Alte Mühle" in boter gebakken
filets van forel, meerval en zalm met
twee verschillende sausjes, aardappelen en salade 24,50€
Zalmforelfilet gebakken in mierikswortelkorst,
op rode bietensaus,
geserveerd met broccoli en noedels 22,60 €

Filet van beekforel in champagnesaus met
rivierkreeftjes en wilde rijst 25,90 €
Filet van beekforel op Franse wijze
met sint-jakobsschelpen, 25,90 €
gekleurde noedels en worteltjes
In boter gebakken filet van beekforel met
aardappelen en salade 23,90€
Het bijzondere
Vissersschotel voor 2 of meer personen
met filets van zalmforel, meerval, snoekbaars, beekforel,
forel en garnalen
met drie verschillende sauzen, diverse bijgerechten en salade.
per persoon 28,40 €
Verse steurfilet, gebakken in boter,
met aardappelen en salade 28,90 €
Vleesgerechten
Kalfsmedaillons in een fijne portwijnsaus
met kroketten en salade 24,60€
Zwabisch uiengebraad met
huisgemaakte spätzle en salade 25,40 €
Varkensmedaillons in pepersaus met
gebakken aardappeltjes en salade 20,50€

Meervalfilet "Müllerin Art" met peper en Riesling saus,
geserveerd met aardappelen en salade 25,20 €
Meervalfilet blauw in dille roomsaus
met aardappelen en bladsalade 26,60 €

Zwabische runder-, kalfs- en varkenshaas
met roomsaus, Bubespitzle en spekboontjes 23,60 €

Gebakken snoekbaarsfilet "Vincent" in sinaasappelsaus met
groene peper, huisgemaakte noedels en bladsalade 23,40€

Zelfgemaakte groente maultaschen
gesmolten in de pan met salade 14,50 €

Snoekbaarsfilet in aardappelkorstje
met rozemarijnboter en salade 23,50€

Salade schotel “Joschka" grote, kleurrijke salade schotel
met filets van char,
forel en zalmforel, gegarneerd met een garnaal, stokbrood
20,50 €
Veganistisch
Kleurrijke linzenstoof met gerookte tofu 14,80€

Gegrilde gamba's met spaghetti, verse tomaten,
kruiden en een vleugje knoflook,
geserveerd met bladsalade 20,40€

Vegetarisch

