TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 22. 10. 2018 do 26. 10. 2018
PONDĚLÍ
Kuřecí vývar s masem, zeleninou a kapáním
1. 350g Špagety s boloňskou omáčkou sypané sýrem Grand Moravia zdobené polníčkem
99,2. 100g Smažený hermelín podávaný s pečenými bramborovými čtvrtkami a domácí tatarkou 99,3. 150g Grilované kuřecí prsíčko s karamelizovanou kořenovou zeleninou servírované na
bramborovo-karotkovém pyré
119,ÚTERÝ
Kmínová polévka s vejci a chlebovými krutony
1. 350g Zapečené těstoviny s uzeninou a sýrem Gouda, zeleninová čalamáda
99,2. 150g Pikantní kuřecí nudličky s čerstvou zeleninou servírované s domácími bramboráčky
zdobené polníčkem
99,3. 150g Grilovaná vepřová kotleta marinovaná v bazalkovém pestu se šunkou a sázeným
vejcem podávaná se steakovými hranolkami a domácí bazalkovou majonézou
129,STŘEDA
Celerový krém
1. 200g Drůbeží játra na cibulce s majoránkou servírované s dušenou rýží
2. 150g Pečený vepřový gyros na čínských nudlích s ledovým salátem, tzatziky a rajčaty
3. 150g Kuřecí Cordon Bleu plněný šunkou a sýrem podávaný s máslovými bramborami s
pažitkou a míchaným zeleninovým salátem

99,99,119,-

ČTVRTEK
Květákový krém s krutonky z bílého pečiva
1. Hrachová kaše podávaný s uzenou krkovicí z Havlíčkova řeznictví s kváskovým chlebem a
kyselou okurkou
99,2. Domácí pečený jitrnicový prejt s kysaným zelím podávaný s vařeným bramborem
99,3. 150g Hovězí guláš servírovaný s domácím houskovým knedlíkem, cibulí a kozím rohem 119,PÁTEK
Selská polévka s vepřovým masem, zeleninou, žampiony a nudlemi
1. 3ks Palačinky s lesním ovocem zdobené čokoládou a domácí šlehačkou a lístkem
čerstvé máty
99,2. 150g Grilované vykostěné stehýnko servírované s pečenými bramborovými plátky s omáčkou
z uzeného sýra zdobené polníčkem
99,3. 150g Svíčková na smetaně servírovaná s domácím houskovým knedlíkem a lžičkou brusinek
119,Příprava týdenního menu se může časově lišit

Salát: 350g Těstovinový salát s filovaným kuřecím prsíčkem s chilli omáčkou, rajčaty, jarní
cibulkou a výhonky
139,RYBA: Variace listových salátů s bylinkovým dipem, cherry rajčátky, kukuřicí, vařeným vejcem,
červenou cibulí tuňákem zabalené v mexické tortille
139,Cheeseburger: 150g Vyzrálé hovězí maso s domácím kečupem, čedarem, okurkou, křupavou
slaninou, listovým salátkem a tatarkou v domácí máslové briošce s farmářskými hranolkami a
domácí tatarkou
179,Vegetariánské menu: 200g Smažené žampiony Portobello servírované s vařeným bramborem a
domácí tatarkou
139,HOSTINEC U TESAŘE
Grmelova 9, Brno-Štýřice
tel.: 777 197 542, www.utesare.cz

Polévka dle denní nabídky je během doby poledního menu zahrnuta v ceně.
Na stravenky nevracíme, děkujeme za pochopení. Na provozovně lze platit kartou.
Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici u vedoucí provozu.

