
Z zastrzeżeniem zmian cen 

Posiłki czasami zawierają dodatki wymagające etykietowania. 
Na końcu menu znajdziesz wyjaśnienia dotyczące dodatków i alergenów podlegających etykietowaniu. 

Szanowni Goscie, 

serdecznie witamy w resturacji Zum Rüssel. Jestesmy 

jedna z niewielu restauracji przy autostradzie ktura 

posiada obsluge gosci przy stole. W zwiazku z tym 

prosilibysmy o zajecie miejsca przy stole, wybranie 

potrawy, napoju i zamowienie u kelnera. 

Wszelkie inne procedury zwiazane z bonem parkingowym 

beda zalatwiane podczas oplaty rachunku. 

Bony parkingowe (Vouczery) o nominalach: € 7, 10, 15, 20 

i.t.d beda odliczone od sumy na ktura zostaly spozyte

potrawy lub napoje, i zostana pokwitowane na bonie 

kasowym. 

(Dla glebszego zrozumienia bony parkingowe (Voucher) 

sa dla nas jak pieniadze, kasuje je kelner) 

Zyczymy Wam milego pobytu w naszym lokalu. 

Kierownictwo restauracji Zum Rüssel 



Z zastrzeżeniem zmian cen 

Posiłki czasami zawierają dodatki wymagające etykietowania. 
Na końcu menu znajdziesz wyjaśnienia dotyczące dodatków i alergenów podlegających etykietowaniu. 

Nasze Oferty 

Od poniedziałku do piątku od 12.00 menu trucker 
Zupa wstępna - danie dnia - deser tylko  € 10,90 

W kazdy wtorek Zupa dnia 
duza € 5,90 

W kazda srode Bufet Tirowcow 
-All you can eat-
Bogaty bufet z 18:00 – 21:00 Uhr
cena za osobe € 12,90 

W kazdy piatek Dzien sznycla 
wszystkie sznycle XL 
 np.z frytkami € 9,90 

W kazda sobota „Teuflisch gut“ 
ogromna kielbasa z frytkami € 7,77 

W kazda sobote Bufet sniadaniowy € 10,90 
kawa, herbata, soki w cenie bufetu z 08 – 11 Uhr 

za osobe 

W kazda niedziela Brunch niedzielny 
kawa, herbata i soki w cenie bufetu z 10 – 14 

za osobe € 19,90 
Dzieci do 12 lat € 9,95 

Uprzejmie prosimy o dokonanie rezerwacji pod numerem 0561 5104308 
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Sniadanie (Frühstück) 

Sniadanie slodkie (Süßes Frühstück) €  4,90 
1 Krosant(A), 1Bulka(A), Maslo, Marmolada, Nutella(H), Miod 

Male sniadanie (Kleiner Rüssel) € 6,90 
1 Bulka(A), Tost(A), Chleb razowy(A), Ser(1), Salami(14) 
1 gotowane jajko(C), Marmolada, Maslo 

Duze sniadanie (Großer Rüssel) € 9,50 
2 Bulki (A), Tost (A), Chleb razowy (A), Ser (1), Salami14, 
Kielbasa z indyka( Plasterek), Gotowane jajko(c), Marmolada, Maslo 
0,1 L Sok pomaranczowy 

Jajecznica z pomidorami (Tomatenrührei) € 4,90 
Swiezy Szczypiorek, Bulka(A), Maslo 

Jajecznica (Ei-Frühstück) € 4,60 
3 Jaja(G,C) z Bulka(A) i maslem 

Jajecznica z szynka lub boczkiem (Rühreier mit Speck od. Schinken)  € € 6,30 
3 Jaja(G,C) z Bulka(A) i maslem z szynka lub boczkiem 

Jaja sadzone z boczkiem lub szynka € 6,20 
3 Jaja(C), Bulka(A), maslo, szynka lub boczkiem 

1 Bulka przecieta (A)  € 3,00 
z Nutella(H) i maslem 

Steak and Eggs € 11,50 
100 gr. Rumpsztyk z 2 jajami sadzonym(C) i, tostem(A) i maslem 

Prosze uzupelnic sniadanie: 

Bacon € 3,50 
Joghurt(G) € 1,00 
Salatka owocowa (Kleiner Obstsalat) € 1,50 
Maly twarozek waniliowy(G) lub szczypiorkowy(G) (Vanille(G) od Schnittlauchquark) € 1,00 
Porcja szynki suszonej (Portion Bauernschinken € 1,20 
Losos wedzony z chrzanem (Portion Räucherlachs(D) mit Sahnemeerrettich) € 4,90 
Musli(A) € 2,50 

Nadplata za Bulke wieloziarnista Aufpreis für Mehrkornbrötchen(A) € 0,50 

W niedziele oferujemy bogaty rodzinny brunch od 10 rano do 2 po południu. 
za jedyne 19,90 € p. osoba 
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Na szybko (Für Zwischendurch) 

Strammer Max € 9,80 
swiezy chleb(A) z suszona szynka i 3 sadzonymi jajami 

Strammer Willi € 9,80 
swiezy chleb(A) z gotowana szynka i 3 sadzonymi jajami 

Strammer Micha € 9,80 
swiezy chleb(A) z salami  i 3 sadzonymi jajami 

Smazony Camembert (Gebackener Camembert) (G) € 8,50 
z Tostem(A) i zurawina 

Knedle chlebowe (Serviettenknödel) (C, G)  € 8,50 
z sosem grzybowym(G, I, J, 4)  i salatka z bufetu 

Steak and Eggs € 11,50 
100 gr. Rumpsztyk z 2 jajami sadzonym(C) i, tostem(A) i maslem 

„Ahle Worscht“ Hesyjska kielbasa suszona € 9,90 
z ogurkiem kiszonym(11), maslemi swiezym chlopskim chlebem(A) 

Salceson od masaza (Sülze mit Kümmel vom Hausschlachter) € 9,50 
z kartoflami smazonymi i sosem remoladowym  

Zupy z naszej produkcji (Hausgemachte Suppen) 

Zupa dnia ( Tagessuppe ) € 3,50 

Bulion wolowy (Klare Rinderkraftbrühe)(4) € 3,90 
z warzywami  i scietym bialkiem (G) 

Zupa Soljanka € 4,90 
Z parowka (A) 

Zupa dnia duza porcja (Frischer Tageseintopf)(4) € 8,20 
Z bulka (G, I, J) i parowka (A)

Zupa gulaszowa (Ungarische Gulaschsuppe)(4) z bulka (A) 
Mala € 5,50 
Duza € 7,20 



Z zastrzeżeniem zmian cen 

Posiłki czasami zawierają dodatki wymagające etykietowania. 
Na końcu menu znajdziesz wyjaśnienia dotyczące dodatków i alergenów podlegających etykietowaniu. 

Salaty (Knackfrische Salate) 

Wszystkie sałatki serwowane są pyszne bagietki(A) 

Mala salatka z bufetu (Salatschale vom Buffet) € 3,90 

Duza salatka z bufetu z bulka (Salatteller groß mit Baguette) € 7,90 

Salatka szefa (Chef Salat) € 9,90 
z serem(1), gotowanym jajkiem , gotowana szynka 

Rimini € 10,20 
z tunczykiem, czerwona cebula, papryka  ostra (5) 

Florida € 10,90 
swieze  owoce, grylowane paski z miesa indyka 

Hellas € 9,90 
grecki ser ( feta ), oliwki(5, 6), ostra papryka(5), czerwona cebula 

Dostępny z: 
Ocet / olej (J), Schmand- (q, J) lub sos francuski (q, J). 

Nasze opatrunki są domowej roboty! 

Makarony (Pasta) 

Spaghetti Bolognese  € 8,90 
mielone mieso wieprzowe  z sosem pomidorowym 

Makaron po aziatycku „Um-lei-tung“ (I)  € 10,50 
kwasno - slodkie danie przygotowane w woku z paskami z piersi indyka 
Vegetarianskie € 9,50 

Tagliatelle  € 13,50 
makaron plaski z sosem smietanowo- winnym i grillowanym lososiem (G, N)
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Klasyczne dania niemieckie (Klassiker) 

Kotlet wieprzowy (Schweinekotelett) (A, C) € 12,50 
warzywa ( brokoli, marchewka, kalafior),  smazone kartofle 

Pieczen wieprzowa (Schweinebraten) (I, J,) € 10,90 
kapusta czerwona ( gotowana ) kartofle  gotowane 

Bawarski gulasz (Bayrischer Saftgulasch vom Rind) € 11,90 
mieso wolowe , knedle z bulki (C, G) 

Karkowka po kasselersku (Kasseler Nackensteak) € 11,40 
Mieso peklowane i smazone, do tego dwa sadzone jaja(C), 
smazone kartofle 

Pieczen wieprzowa (Hackbraten) € 10,50 
mieso siekane, sos pieczarkowy, kapusta czerwona ( gotowana) 
kartofle gotowane 

Kotlet schabowy saute -po mysliwsku (Schweinesteak, Holzfäller Art) € 12,90 
Smazone pieczarki, smazona cebula, smazone kartofle 

Renner der Landstraße 

Kielbasa smazona -ogromna (Riesencurrywurst)(7,14) € 9,30 
Sos na bazie pomidorow, przyprawa curry, frytki 

Danie chlopskie (Bauernpfanne) € 9,80 
jak omlet , kartofle smazone razem z jajkami i cebula, 
do tego szynka gotowana i ogurek kiszony (11) 

Rodzaj pasztetu z miesa wolowego i wieprzowego (peklowanego) 
(Bayrischer Leberkäs) (2, 4,14,  I, J,) € 9,30 
2 Plastry pasztetu, 2 jaja sadzone i kartofle smazone 

Gyros (Pfannengyros) (4, J)  € 13,80 
mieso wieprzowe  ciete  w paski, biala kapusta kwaszona cacyki, frytki 

Ciezarowa (Sattelschlepper) € 13,90 
pieczone Leberkäse (mielone mieso wieprzowe przygotowane  
w formie, potem ciete w plastry i smazone) (2, 4,14,  I, J,) stek  z indyka,  
kotlet schabowy saute(G, I, J), malutka grylowana kielbaska, ziolowe maslo(J), kartofle smazone 



Z zastrzeżeniem zmian cen 

Posiłki czasami zawierają dodatki wymagające etykietowania. 
Na końcu menu znajdziesz wyjaśnienia dotyczące dodatków i alergenów podlegających etykietowaniu. 

Schabowy „Schnitzel“ (A, C) 
 tylko u nas ! swieze mieso wieprzowe panierowane i smazone na patelni 

A la Wiedenski (Wiener Art) ca. 100 gr. € 7,80 
 XL ca. 200 gr. € 10,50 

XXL ca. 300 gr. € 12,80 

Mysliwski (Jäger) ca. 100 gr. € 9,10 
z sosem pieczarkowym (4, G) XL ca. 200 gr. € 12,90 

XXL ca. 300 gr. € 15,10 

Cyganski (Zigeuner) ca. 100 gr. € 9,00 
z sosem z papryki, cebuli XL ca. 200 gr € 12,50 
i pomidorow(4) XXL ca. 300 gr. € 14,40 

Smietana (Schmand) ca. 100 gr. € 9,00 
Z sosem smietanowym  z ziolami(G) XL   ca. 200 gr. € 12,50 

 XXL ca. 300 gr. € 14,40 

Mediolanski (Mailänder) ca. 100 gr. € 9,10 
z pomidorem i serem – zapiekany XL ca. 200 gr. € 12,90 

XXL ca. 300 gr. € 15,10 

Po drwalsku (Holzfäller) ca. 100 gr. € 9,10 
smazona cebula, pieczarki XL ca. 200 gr. € 12,90 

XXL ca. 300 gr. € 15,10 

Do kazdego Sznycla mozna wybrac dowolne dodatki takie jak, 
Frytki (Pommes)  
Kartofle gotowane (Salzkartoffeln)  
Krokiety (Kroketten) 
Kartofle smazone (Bratkartoffeln)  
Ryz (Reis) 

Kazdy sznycel moze byc ruwniez byc zamowiony z miesem indyka 
Za ca. 100gr. L € 1,25 

ca. 200gr. XL € 2,50 
ca. 300gr. XXL € 3,75 

Cordon bleu 
Z Krokiety i surowka z bufetu € 13,90 

Uwaga! 
W kazdy piatek mamy dzien sznycla ,oznacza to ze kazdy z wyzej wymienionych z dowolnymi 

dodatkami o gramaturze 200 gram kosztuje € 9,90 
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Ryby (Fisch) 

Panierowany  filet z lososia (Paniertes Seelachsfilet) € 10,20 
z sosem remuladowym i smazonymi kartoflami 

Grylowany stek z lososia (Gegrilltes Lachssteak) (D) € 14,90 

Sos szczypiorkowo(G, J) – musztardowy, ryz, salatka z bufetu 

Calamaris (D) 

z Knoblauchdip (G) i swieze podluznymi (A) € 8,90 

Losos wedzony (Geräucherter Fjordlachs) 
Do wyboru dwie wersje: 

dwa placki ziemniaczane i krem chrzanowy € 9,50 
zapiekany w folii kartofel , twarozek ze szczypiorkiem € 11,00 

Steki (Steaks) 

Swiezy rumpsztyk z wola argentynskiego  
(Frisches Rumpsteak vom argentinischen Angusrind) 
200 Gramm € 14,05 
300 Gramm € 18,70 

Dodatki trzeba zamawiac oddzielnie 
Przystawka: 
Maslo ziolowe (Kräuterbutter), Maslo pomidorowe (Tomatenbutter)  € 1,80 
Kartofle smazone (Bratkartoffeln), Kartofle gotowane (Salzkartoffeln)   € 2,80 
Frytki (Pommes) Krokiety (Kroketten) (G) Ryz (Reis) € 2,80 
Cebula smazona (Röstzwiebeln) (A9) Sos pieprzowy (Pfefferrahmsauce) (G) € 1,80 
sos pieczarkowy (Champignonrahmsauce) (4, G) € 1,80 
Kartofel w folii z twarozkiem i szczypiorkiem (Folienkartoffel)(G) € 4,20 

Poledwica wieprzowa 3sztuki (Schweinemedaillons) € 14,90 
Z Röstitaler ( rodzaj malego placka ziemniaczanego) (G), 
sos pieczarkowy(4, G,) i surowka z bufetu  

Danie stek € 18,90 
Stek wieprzowy, stek z rumem, stek z indyka z talarem rösti, 
Sos pieprzowy, masło ziołowe i sałatka z bufetu 

Dania dzieciece (Kinderteller) 

Talerz pirata (Piratenteller) Paluszki rybne (A, C, D) z frytkami € 4,50 
Talerz Max und Moritz Chicken Nuggets (4, A) z frytkami € 4,50 
Talerz pinokia (Pinoccio-Teller) Spaghetti z sosem Bolonskim € 4,50 
Talerz plutona (Pluto Teller) Sznycel(A,C) z frytkami € 5,40 
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Desery (Desserts) 

Kawa mrozona (Eiskaffee)  
z 1 galka loda o smaku waniliowym, do tego smietana  € 4,50 

Mrozona czekolada (Eis-Schokolade) 
z 1 galka loda o smaku waniliowym, do tego smietana  € 4,50 

Delikatny Aniol (Sanfter Engel)  € 4,50 
z 1 galka loda o smaku waniliowym i sokiem pomaranczowym 

Lody (Eisbecher) 
za galke  € 1,20 
Porcja smietany € 0,60 

Lody owocowe (Früchte-Eisbecher)  € 4,80 
ze swiezymi owocami i 3 galkami loda 

Ciepla Szarlotka (Warmer Apfelstrudel)  € 4,50 
z sosem waniliowym 

Codziennie oferta 

Tylko 1 dzbanek kawy i 1 kawałek ciasta € 4,90 

Heiße Getränke 

Jacobs Tasse Kaffee Crème € 3,00 
Jacobs Filter „Pottkaffee" € 2,60 
Jede weitere Auffüllung € 1,90 
Cappuccino € 3,00 
Cappuccino Grosse Tasse € 3,60 
Milchkaffee € 3,70 
Latte Macchiato € 3,70 
Schokolade € 3,70 
Espresso € 2,50 
Espresso Macchiato € 2,90 
Doppelter Espresso € 3,50 
Tee Ostfriesen, Früchte, Pfefferminz €   2,50 


