
 

 

 

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

Welkom bij de Rupertihof 
 
In 1950 was de "Sepp-Huber-Bauer" in Ainring nog agrarisch eigendom. Hans Berger richtte 
de Rupertihof op en mocht al in 1953 de eerste vakantiegasten verwelkomen. De Rupertihof was 
toen een klein restaurant met 40 zitplaatsen en 30 bedden. 
In 1960 werd de Rupertihof uitgebreid tot 60 bedden en ontstonden de eerste kamers met 
stromend water en centrale verwarming. 
In 1978 nam Thomas Berger het bedrijf over, dat hij in de loop der jaren voortdurend uitbreidde 
en ontwikkelde. De Rupertihof met pension Ruperti heeft nu zo'n 180 bedden en zo'n 600 
zitplaatsen. Het bedrijf is ook eigenaar van het Gasthaus Ulrichshögl met 22 bedden en 200 
zitplaatsen, evenals de Klosterwirt in Höglwörth met meer dan 500 zitplaatsen. 
 
Hansi Berger heeft sinds 1 januari 2020 de leiding over het bedrijf. Sinds de overname is er veel 
gebeurd op de Rupertihof. De wellnessruimte werd gerenoveerd, er werd een nieuwe 
ontspanningsruimte met fitnessruimte gecreëerd. Het gehele restaurant is opnieuw ingericht, met 
showcooking, de balie en de bar vernieuwd, met comfortabele zitbanken, de foyer en de receptie 
zijn vernieuwd, veel kamers zijn nieuw gerenoveerd, er is een kinderspeelkamer en een speelkamer 
gebouwd en het aanbod van dienstverlening werd uitgebreid. 
"Mijn grootste passie is gasten vermaken en blij maken"! 
 
Hansi Berger met team 
 
Dagelijks warme maaltijden van 11.00 tot 21.00 uur 
Gratis wifi-sleutel: rupertihof123 
 

Hotel Rupertihof 
Rupertiweg 17 * D-83404 Ainring 

Telefon (+49) 08654 – 48820 | www.rupertihof.de  
 



Voorgerechten & Salades 
 
Buffelmozzarella  
Tomaten | Basilicum | Raket | stokbrood       12,20 €  
 
Schmankerlsalat  
Grote gemengde salade | gebakken kalkoenreepjes     14,20 €  
 
Bruschetta 
Wit brood | Charlotte | Tomaten | Kn       12,50 € 
 
Garnalen salade 
Grote gemengde salade | Knoflook Garnalen | Stokbrood      18,90€  
 
Carpaccio 
Ossenhaas | Parmezaanse kaas | pesto | Raket | Olijfolie | Gebak  14,90  
 
Kleine gemengde Salade €       6,20 
 
Salade van het Buffet (dagelijks van 17.30 tot 20.00 uur)    € 6,20 
 

Soepen 
 
 
Crème van tomatensoep 
slagroom | Mozzarellablokjes       € 6,20 
 
Griesmeel knoedelsoep 
Runderbouillon | Griesmeelknoedels| Bieslook     € 6,20 
 
Gulash soep 
Rundvlees | Varkensvlees | Aardappelen | Gebak     € 7,50 
 
 
 
 



 
 

gegrilde Gerechten 
 
Parijse pepersteak 
Ossenhaas 220 gram | pepersaus | Gegrilde Groenten | Toast  € 32,90 
 
Grillplaat "Rupertihof" 
Biefstuk, kalkoen en varkensvlees | Gegrilde Groenten | 
| frietjes | Kruidenboter €      16,90 
 
Rumpsteak 
Entrecote 220 gram | Wiggen | Gegrilde Groenten | Kruidenboter  € 24,90 
 
Ruperti filetpan 
varkenshaas | Peperroomsaus | Spätzle | Groenten    € 19,90 
 
Caesar-wikkel 
inpakken | Kalkoenfilet | Romana | 
Sla | Hartige Parmezaanse Saus | Tomaten    € 12,90 
Chili wokpan 
Gebakken Kipfiletreepjes | Chilisaus | Pinda's | Groenten | 
Linguine | Parmezaanse kaas      € 15,90 
  

 
 

Traditioneel eten 
 
Wiener Zwiebelrostbraten 
Runderrug | uiensaus | Boterspätzle | Gebakken uien   € 20,50 
 
Open vers gebraden jong varken 
Jong gebraden varken | donkere biersaus | 
broodknoedels | Spekkoolsalade      14,90 € 
 
Wildstoofpot 
Hertenbout van kalfsvlees | Spätzle | rode kool | Veenbessen  € 17,00 



 
 

Vegetarisch 
 
Groene deegwaren 
Linguine | pesto | Groenten | Raket | Parmezaanse kaas   € 13,50 
 
Gnocci "Provençaals" | Ratatouille | Parmezaanse kaas   € 14,50 
Vegetarisch 
 

Veganistisch 
 
Veganistische chili sin carne 
Stokbrood        € 10,50 
 

Vegetarische Curry 
Groenten | avocado | mango | Rijst     € 13,50 

 
 

Vis 

 
Snoekbaars filet 
Groenten | Heurigen-aardappel | kruidenboter | citroen    19,50 €  
 
Gefrituurde vis | Couscoussalade | Paprika-Avocadodip    16,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Onze schnitzelspecialiteiten 
 
Wiener Schnitzel „van het varken“   
Varkenshaasje | frietjes | veenbessen                            13,80 €  
 
Wiener Schnitzel  „van Turkije“  
Kalkoenfilet | frietjes | veenbessen                      14,50 €  
 

Cordon Bleu „van Turkije“  
Kalkoenfilet | frietjes | veenbessen                       15,50 €  
 

Cordon Bleu „van het varken“   
Varkenshaasje | frietjes | veenbessen                                14,90 €  
 
Beierse Schnitzel 
Varkenshaasje | gevuld met Obazda | krokante paneerlaag |  
Frietjes | veenbessen                       14,90 €  
 

 

Koude en kleine gerechten 

 
Beiers borrelbord „uit eigen slagerij“ 
Gelei | leverworst | jeneverbes ham |  
3 vleeswaren | Verspreid | boter | gebak                   9,50 €  
 
Beierse worstsalade 
Lyon | Augurken | pepers | ui | Azijn | Olie | gebak                  9,50 €  
 
 

 

 

 



 

 

 

Nagerechten 

 
 
Creme Bruleé  
Fruit | Bruine rietsuiker        7,20 € 
 
Apple Crumble  
Vanille-ijs | ahornsiroop         7,90€ 

 
 
 
 
 
 

Ijsspecialiteiten vindt u op onze ijskaart 
 
 
 

Informatie over ingrediënten in onze gerechten, 
Onze servicemedewerkers kunnen u informatie geven die allergieën of intoleranties kan 

veroorzaken. 1) met conserveringsmiddelen / 2) met kleurstoffen / 3) met antioxidanten / 
4) met zoetstoffen 8) met fosfaat / 9) gezwaveld / 10) bevat kinine / 11) bevat cafeïne / 

12) met smaakversterker13) gezwart / 14) gewaxt / 15) genetisch gemanipuleerde 
veranderingen 

 
 
 

 


