
FISH & GRILL
Catch your own fish – instructed by local 

guides with guaranteed catch!

Grill your fish at the unique fire ring  

directly at the lake Forellensee! The 

market-fresh side dishes are prepared 

directly in our kitchen.

Alpi ne   L a ke E xpe r i ence
FANTASTIC ADD-ONS 
XtraCatch

You‘ve got a taste for it and want to catch more fish? 

No Problem, You pay 5 CHF per XtraFish and we keep  

what you‘ve caught. If you want to keep them, simply 

pay the difference to the current price per kilo! We can 

also fillet and/or vacuum them for you.

BoatRental

Book your individual retreat to nature – 1 hour 

hide-away! Max. capacity 4 pers. per row boat, price 

per hour 25 CHF.

Romantic BoatDinner

Welcome-Drink – enjoy an exclusive 3-course dinner 

of your choice. In a rowing boat for 3 houres through 

the wilderness. Max. 2 pers., 135 CHF/person (drinks 

not included)

BOOK HERE AND GET YOUR DISCOUNT OF 10 CHF !
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Enjoy your fish catch with your family, 

friends and group!

All inclusive package: 

75 CHF (children ages 6–16: 65 CHF)

Book here and get a special partner 

discount of 10 CHF !



صيد السمك الخاص بك ,
 مع تعليمات مظمونة للصيد. 

قم بشواء السمك الخاص بك مباشرة على 
حلقة النار الفريدة من نوعها تلك التي بجانب 

بحيرةسمك السلمون.

Alpi ne   L a ke E xpe r i ence
عروظ إظافية

صيد إظافي

لديك رغبة وذوق وتريد التقاط المزيد من األسماك ؟ ليس هناك مشكل! 

نقوم بحفظ األسماكالمصطادة ، إذا كنت التريد أخدها معك.

5 فرنك سويسري

وفي حالة اإلحتفاظ بالسمك يجب دفع السعر الحالي للكيلو

يمكننا ايظا تشريحه لك او تحفيظه على طريقة ڤاكيوم اي تفريغ الهواء 

من األكياس.

إستأجار قوارب للتجديف

ساعة واحدة من متعة التجديف على القوارب ببحيرة السلمون الحد 

األقصى ألربعة أشخاص بسعر25 فرنك سويسري.

عشاء رومانسي على قارب التجديف

مشروب ترحيبي ، تالت ساعات على قارب التجديف.

إستمتع بعشاء إستتنائي من 3 أطباق السعر الحد األقصى لشخصين

فرنك سويسري 135.

إستمتع بصيدك مع العائلة واألصدقاء.
المقبالت الطازجة تأتي مباشرة من مطبخنا.

السعر شامل بما فيه
للبالغين : 75 فرنك سويسري

األطفال : من 6 - 16 سنوات  65  فرنك سويسري
اآلن إستفد وإحجز مع خصم شركائنا 10 فرنك 

سويسري.

إحجز مع خصم  
 10 فرنك 
سويسري

سمك ومشويات 
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