
   
 

Burgers 1 phần thịt 2 phần thịt 
  
Thịt Bò 12 18 

Sá lách, cà chua, hành tây đỏ 
Thịt Bò và Phô Mai 14 22 

Phô mai tuỳ chọn: cheddar, raclette, phô mai cừu, gorgonzola (phô mai xanh của Ý) 
Sá lách, cà chua, hành tây đỏ 
Thịt Bò    và Thịt Xông Khói 16 24 

Sá lách, cà chua, hành tây đỏ, bơ và thịt xông khói 
Thịt Bò    và Thịt Xông Khói và Phô Ma 18 26 

Sá lách, cà chua, hành tây đỏ, bơ, phô mai cheddar và thịt xông khói 
Thịt Bò    và Sốt Pesto 16 24 

Sá lách, cà chua khô và hành tây đỏ 
 

Thịt Gà 16 

Sá lách, cà chua, hành tây đỏ, bơ và thịt gà cay nhẹ  
Cá hồi 17 
Sá lách, cà chua, hành tây đỏ, bơ và cá hồi xông khói  
Falafel 14  
Sá lách, cà chua, hành tây đỏ, bắp cải đỏ và viên 
Rösti 12 
Sá lách, cà chua, hành tây đỏ, thịt xông khói       và phô mai raclette 
 

Phần ăn trẻ em 
 

Thịt Bò và Phô Mai Mini  9 
lách, cà chua, và phô mai raclette 
Thịt Gà và Phô Mai Mini 9 

Sá lách, cà chua, và phô mai raclette 
Cá hồi Mini 10 
Sá lách, cà chua, bơ và cá hồi xông khói 
 

Món ăn kèm: 
 

Khoai Tây Chiên Cùng 1 trong các loại sốt tuỳ chọn: mayonnaise, cà chua, wabasi 5 
tỏi, chua ngọt và BBQ (Sốt thêm 1CHF)  

Sà Lách 5 

 
Món sà lách 

 

Thịt Gà    12 

các loại và thịt gà tẩm gia vị 
Falafel 14 
Sá lách các loại và viên falafel 
Cá hồi 15 
Sá lách các loại và cá hồi xông khói 
 

Xuất xứ thịt Bò và Gà: Thuỵ Sỹ 
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