RATSKELLER

Okuste tento jedinečný kus tradice města Annaberg-Buchholz.

Devatero Vás vítá

Zažijte u nás krušnohorskou pohostinnost včetně jejích tradičních zvyků.
Hodně se nasmějeme a někdy si i zazpíváme vlastenecké písně.
Vaříme chutná a tradiční jídla z dávných časů dle původních receptur.

Vychutnejte si místní šťávy z nedotčených ovocných sadů a čerstvě
načepované pivo.
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Lidé, pojdte

Naše prostory mohou být odděleně využity a nabízí hodně místa pro svatební
hostiny, zájezdy nebo větší rodinné oslavy.
Hostinské místnosti s 52 a 53 místy jsou uzpůsobeny podle sezóny.

Radniční sklep »Zum Neinerlaa« se nachází na náměstí v centru Annabergu.
Je dobře dosažitelný autobusem nebo autem. Zaparkovat můžete buď v podzemní
garáži na annabergském náměstí nebo na Fleischerplatzu za radnicí.
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Naše devatero
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»Neinerlaa« je tradiční vánoční pokrm z Krušných hor. Na talíři je servírováno
celkem devět pochoutek.

Každé z 9 jídel má svůj význam pro přání do nového roku.
Originální „Devatero-talíř“ je chráněn zákonem.

Stranou od hektického všedního dne a rušných ulic, schované mezi lesy ve
výši 900 metrů nad mořem, se nachází naše nedotčená horská louka, kterou
obhospodařovala už naše prábábi Metha. Roste na ní 43 travin a bylinek, hodně
z nich má nevyčíslitelnou hodnotu. Tam sklízímenaše čerstvé a voňavě luční seno
s blahodárně působícím aromatem – výhradně pro požitek z naší senné kuchyně.
Proto servírujeme sennou polévku s česnekem, jelena na seně s růžičkovou kapustou a bramborovou roládou nebo pstruha dušeného na čerstvém seně.

Připravte si oči a nos, to jsou vůně léta – zaručeně bez senné rýmy!
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Popoženeme váš autobusový zájezd!
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Nechte se okouzlit našimi pokrmy, když právě nejlépe chutnají – v sezóně. Kuchaři
z naší vlasti pro Vás připravují pestré pokrmy dle nabídky ročních období a používají
pečlivě vybrané produkty od domácích výrobců, zemědělců a zahradníků. Skot,
prase, koza, jelen – samozřejmě i pstruh a kapr – značné množství zeleniny, sýrů
a bylin z Krušných hor jsou dobrým základem naší domorodé kuchyně. Samozřejmě
u nás peče babi koláč vlastníma rukama a tak tu a tam ožijí vzpomínky z dětství.
Nechte si chutnat!
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Nabídky pro zájezdy
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U devatera - napresrok

Už jste při plánování Vašich cest narazili na horní oblast Krušných hor (Obere Erzgebirge)? Dopřejte svým cestujícím zážitek v krásném městě Annaberg-Buchholz.
Zkombinujte Vaše jednodenní zájezdy nebo i delší cesty s krušnohorskou pohostinností v radničním sklepě »Zum Neinerlaa«. Samozřejmě pro Vás připravíme
individuální jídelníček a rádi Vám osobně poradíme při přípravě Vašich cest. Pro
větší zájezdy (50-200 osob) jsou k dispozici překrásné sály v HdG »Erzhammer«.

RATSKELLER

Dobrou chuť!

Ratskeller »Zum Neinerlaa«
Markt 1 · 09456 Annaberg-Buchholz
Fon 037 33 - 67 94 09 · Fax 037 33 - 428 237
info@zum-neinerlaa.de · www. zum-neinerlaa.de
Povšimněte si prosím kalendáře akcí na naší internetové stránce!
Naše otevírací doby
V zimě od 11.00 do 22.00 hod
Letní otevírací dobu naleznete na naší internetové stránce www. zum-neinerlaa.de.
Po dohodě jsme zde pro Vás samozřejmě i mimo otevírací dobu.
Gestaltung : Marcel Drechsler, www.marcel-drechsler.de
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