
------Steaks van de gril------- 
Bij deze gerechten serveren wij een verse 

knapperige saladegarnituur. 
 

82 “Alpenglühen”  € 15,70 
Varkens medaillons, tomaten en sauce 
hollandaise met kaas gegratineerd uit de 
oven en aardappelrozetjes 

84 “Goldgräber” € 17,50 
Biefstuk met kruidenboter, boontjes met 
spek gebakken aardappelen 

85 “Apostel - Steakteller” € 16,30
 3 verschillende soorten steaks met 
kruidenboter en een gepofte aardappel met  
kruidenkwark  

 
Hoe wilt u uw steak gegrild hebben? 

Engels – Medium – Well Done 
      (rood)    (rose)         (doorbakken) 

Heeft u geen voorkeur dan grillen wij de steak 
altijd medium. 

 
-----Uit de pan met licht------ 

Bij deze gerechten serveren wij een verse 
knapperige saladegarnituur. 

 

33 “Maria & Josef Pfanne”  € 15,40 
2 varkensfiletsteaks samen met gebakken 
aardappelen en gorgonzolakaas gegratineerd 
uit de oven 

34  “Dom – Pfanne - Lukas” € 16,80 
250gram biefstuk samen met gebakken 
aardappelen en gorgonzolakaas gegratineerd 
uit de oven 

 

----Voor de kleine honger ------ 
69 “Wedges”   € 4,90 

Kleine aardappelen parten met schil en 
diverse soorten sauces 

70  “Aardappelpuree”  € 3,90 
Geserveerd met appelmoes 

 
 

= vegatarisch gerecht 

---------Lekker en licht--------- 
1 “Bonte saladeschotel”   € 5,30 
2 “Gourmet – Salade” € 10,00 
 met gebakken kalkoenfiletreepjes 

6 “Olsberger salade” € 9,80
 met tonijn, ei en ham 

7 Huisgemaakte aardappelsoep  € 4,30 
8 Hongaarse aardappelsoep € 4,80
 met paprika en salami 

9 Huisgemaakte uiensoep  € 4,80
 met kaasbaguette 
 

-------deftig en krachtig------- 
Bij deze gerechten serveren wij een verse 

knapperige saladegarnituur. 
 

12 “Emmer met botten”  € 14,00 
Varkensspare ribs van de gril met gebakken 
aardappelen 

14  “Gourmet – gebakkenaardappelen”  
 met twee spiegeleieren € 8,00 
15 “Karpaten - ratatouille”  € 9,0

 knoflook groente (knoflook, peperoni, 
courgette, paprika, brocoli en champignons) 
in aardappelpuree met kaas gegratineerd uit 
de oven  

 

 

 

 

 

 

 

 

----------De zoete tand--------- 
66 “Kroatische Träume”  € 6,90 

Vanille ijs met exotische vruchten en 
slagroom. 

77 “Doppelter McCool” € 5,60 
2 ijstaartjes met vruchten en slagroom  

78 “Hamagrü” € 6,30 
 Huisgemaakte bosvruchten ‘grütze’ met 

vanillesaus. Op oma’s wijze geserveerd! 

 

MENUKAART 
 
 

Das kleine Kartoffelhaus 
Zur Nikolausklause 

 

 
 
 

Kirchstraße 3 
59939 Olsberg 

Tel.: +49-2962-7358901 
www.nikolausklause.de 
info@nikolausklause.de 

 

 
 

Openingstijden: 
maandag - woensdag - donderdag 

17:30 - 24:00 uur 
vrijdag - zaterdag 

12:30 – 15:00 uur, 17:30 – 01:00 uur 
zondag 

11:00 – 15:00 uur, 17:30 – 23:00 uur 
 

Keuken open tot 22:00 uur 
 

Dinsdag gesloten 



------Gepofde aardappel ------ 
Bij deze gerechten serveren wij een verse 

knapperige saladegarnituur. 
 

19 “Vatikan - Happen”  € 10,00  
een gepofte aardappel met kruidenkwark 
gerserveerd met;  
gebakken kalkoenfiletreepjes of garnalen 

20 “Stall – Trophäe” € 13,50 
een gepofte aardappel met 2 gegrilde 
varkensmedaillons, kruidenboter en 
roomchampignons 

21 “Armer Vegetarier”  € 7,80
 een gepofte aardappel met kruidenkwark 

23 “Keller - Hütchen”  € 9,50 
een gepofte aardappel met ham, ui en 
roomchampignons  

24 “Der Heißmacher”  € 10,30 
een gepofte aardappel met scherpe 
gehaktsauce 

26 “Hardys Liebstes”  € 13,50 
een gepofte aardappel gevuld met  
varkensfiletreepjes, tomaten, komkommer 
en champignons  

29 “Griechen - Gruß”  €8,00 
een gepofte aardappel met Tsatsiki en verse 
kruiden  

 
 
----gekookte aardappelen------- 

Bij deze gerechten serveren wij een verse 
knapperige saladegarnituur. 

 

29 “Kutter - Futter” € 8,50 
 Gemarineerde haring met gekookte 

aardappelen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---Gegratineerde aardappelen --- 
Deze gerechten worden in een schaal geserveerd met 

kaas en gegratineerde aardappelen uit de oven. 
 
 

37 “Auflauf Kunterbunt”  € 10,80  
Courgette, paprika, ham, champignons, ui en 
kruiden 

39 “Camperei”  € 9,00  
Ham, champignons en ui 

42 “Truthuhn”  € 10,50  
 Kalkoenfilet met champignons en ui 
43 “Puti-Brocci”  € 10,80  
 Kalkoenfilet met Brocoli, champignons en ui 

44 “Sauens Bestes”  € 11,50  
 Varkensfilet met champignons, augurk en ui 

45 “Rote Meile”  € 10,30  
 Scherpe gehakt 

46 “Toskana”   € 10,80  
 Courgette, paprika, peperoni en slagroom 
 
-------een bonte ketel---------- 

Bij deze gerechten serveren wij een verse 
knapperige saladegarnituur. 

 

52 “Ratzinger- Krüstchen”  € 12,50  
Schnitsel in salade met verse champignons, 
hollandaise sauce en wedges 

53 “Züricher mal anders”  € 13,80  
Varkensfilet reepjes in champignon-kaas 
sauce en aardappelrozetjes 

54 “Spelunkenschnitzel”  € 12,80  
Schnitsel met hamreepjes en ui, hollandaise 
sauce en gebakken aardappelen 

55 “Dauer-Brenner”  € 13,80  
Feuerfleischpfanne van varkensfilet met 
paprika en aardappel krokketten 

57 “Schnitzeljagd – Teil1”  € 12,00  
Varkensschnitsel met paprika-
roomchampignons sauce en friet 

58 “Karre Mist”bezondere wijze geserveerd € 15,80  
2 varkensfiletsteaks, ui, gebakken 
aardappelen en gebakken ei 

 
 

59 “Die drei Gleichen”  € 14,80  
3 varkensmedailons geserveerd op perzik en 
gegratineerde kaas met aardappelrozetjes 

60 “Schnitzeljagd – Teil 2”  € 10,20  
Varkensschnitsel gegratineerd met kaas en 
friet  

 
61 “Frauenschwarm”  € 9,80  

Verse roomchampignons en hamreepjes met 
kaas gegratineerde Rösti  

62 “Fitness- Insel”   € 8,30  
Brocoli en tomaten met kaas gegratineerde 
Rösti  

64 “Designer Schmaus”  € 11,00  
Kalkoenfilet met tomaten en courgette met 
kaas gegratineerde Rösti 
65 “Scharfe Sache für scharfe Leute”
  € 9,60  
Scherpe gehakt met hollandaise sauce en 
kaas gegratineerde Rösti  
 
 
 

Gute Apetit 
 

smakelijk eten 
 


