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4 Locaties in uw favorieten 

 by RitaE   

Zu den 12 Aposteln 

"Upscale Brewhouse"

Zu den 12 Aposteln is an authentic German restaurant that serves

Frankfurter specialties. The restaurant has some great dishes on the menu

and drink options that are sure to please. Germany has a strong beer

culture and this local pub offers many varieties from regional, local to

international brews. The menu also features dishes from the Balkan

region for those who'd like to try something different. The food is

exceptionally well made and full of flavor which coupled with warm

service and a welcoming atmosphere, makes for a memorable meal.

 +49 69 28 8668  www.12aposteln-

frankfurt.de/

 info@12aposteln-ffm.de  Rosenberger Strasse 1,

Frankfurt

 by Oferico   

Zum gemalten Haus 

"Traditionele Gastvrijheid en Lokale Schotels"

Het Zum gemalten Haus is gelegen in het hartje van Sachsenhausen en is

een geweldige plek om met vrienden naartoe te gaan. Het zou heel goed

kunnen dat u ook in gesprek raakt met de personen van de tafel naast de

uwe, want zo´n soort plek is het: het thuis voor de traditionele gastvrijheid

van Sachsenhausen. Het menu heeft veel lokale specialiteiten, veel dikke

soepen, stevige salades en een variëteit aan verschillende vleessoorten

geserveerd met sauerkraut. Het menu kent ook een verleidelijk aanbod

van kazen en een dagelijks nieuw dessert.

 +49 69 61 4559  www.zumgemaltenhaus.de/  Schweizer Strasse 67, Frankfurt

 by dalecruse   

Apfelweinwirtschaft Wagner 

"Authentieke Appelwijn"

Het district Sachsenhausen staat bekend om zijn cafés die

gespecialiseerd zijn in apfelwein, oftewel appelwijn. Apfelweinwirtschaft

Wagner is één van deze typische cafés; rustiek en gezellig, en de

appelwijn wordt per karaf verkocht. De klantenkring bestaat uit een

mengeling van studenten, toeristen en de lokale inwoners die hier komen

om een paar glazen achterover te slaan, misschien vergezeld van een

hartig lokaal gerecht. Het buitenterras is bijzonder aangenaam in de

winter.

 +49 69 61 2565  www.apfelwein-

wagner.com/

 info@apfelwein-

wagner.com

 Schweizer Straße 71,

Frankfurt
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Bier-Hannes 

"Locally Flavored Beer & Food"

Established in 1989, Bier-Hannes is an adorable brewery in Frankfurt am

Main. The energy here is predominantly informal and the staff, pleasant to

deal with. Apart from serving some of the most amazing homegrown

beers, they also provide guided tours through the brewery. The menu

consists of simple yet delicious local German dishes which perfectly

complement the 8 types beer served. Moderately priced, Bier-Hannes

provides for good humored revelry with friends.

 +49 69 41 2890  www.bier-hannes.de/  brauerei-bier-

hannes@web.de

 Hanauer Landstraße 568,

Frankfurt
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