
Schnitzel
De klassieker:  vers varkensvlees in een knapperige paneerlaag

Jägerschnitzel  
met een champignon-uien saus

Schnitzel  Elsässer Art  
met spekjes,  kaas en uien

Sate 
huisgemaakte spies van gemarineerd kippen- of kalkoenvlees, met satesaus

Camembert
Mini-Camembert in de oven gebakken, mit knoflook en rozemarijn

Pfeffersteak
Gegrild gekruid varkensvlees  

Spiegelburger
Rundvlees op een Focacciabroodje, met gebakken champignons, uien jalapenos en een spiegelei

Veggie Burger
Groenteburger op een sesambroodje, met ananas en kokosrasp

Frikandellen
Portie van 2 stuks, natuurl i jk ook mogeli jk als "speciaal",  met mayonnaise, curry en uitjes 

Pannenkoeken
verschil lende varianten mogeli jk,  natuurl i jk geserveerd met poedersuiker en stroop.

M E N U
Spiegelburg Camping und Gasthaus

Zella 2,  34346 Hann.Münden
0(049) 5541 904711

Ons restaurant is gedurende het campingseizoen dagelijks tot 20 uur voor u geopend. Om u  met ons kleine team zo
goed mogelijk met verse en huisgemaakte gerechten te bedienen hebben wij slechts een kleine kaart met regelmatig
wisselende gerechten. 

Om u een idee te geven van wat u in het restaurant kunt verwachten, presenteren we u hier een kleine selectie van
de gerechten die we serveren. Houdt u er rekening mee dat niet al deze gerechten dagelijks op voorraad zijn of
gemaakt kunnen worden. Wanneer u speciale wensen heeft, dan horen we dat graag vantevoren, zodat we er zoveel
mogelijk rekening mee kunnen houden. 

Mocht u verwachten (kort) na 20 uur te arriveren en nog wat te willen eten, dan is dat wellicht nog mogelijk. Wel
stellen we het op prijs wanneer u dat vantevoren telefonisch aangeeft.

Openingstijden keuken: 
April, Mei:  Maandag - Zondag 17-20 uur // feestdagen vanaf 13 uur 
Juni, Juli, Augustus:  Maandag - Vrijdag 17-20 uur / Zaterdag-Zondag 13-20 uur
September: Maandag - Zondag 17-20 uur   
Oktober: Maandag - Zondag   17-19 uur

Uitbreiding van deze openingstijden is mogelijk bij
mooi weer of voor groepen op aanvraag 


