TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017.
PONDĚLÍ
Tradiční ruský boršč
1. 150g Kuřecí nudličky servírované na bretaňské zelenině a dušené rýži
2. 200g Domácí sekaná pečeně podávaná s bramborovou kaší a kyselou okurkou
3. 350g Penne s cherry rajčaty, rukolou, mozzarellou a parmezánem

99,94,92,-

ÚTERÝ
Minestrone polévka
1. 150g Telecí ragú na kořenové zelenině servírované máslovým šťouchaným bramborem
119,2. 200g Hovězí kebab na špejli podávaný na variaci listových salátů s pita chlebem a pažitkovou
majonézou
94,3. 350g Grilovaná klobása z Havlíčkova řeznictví podávaná s hrachovou kaší, kyselou okurkou a
ošatkou čerstvého chleba
92,STŘEDA
Hráškový krém s krutonky z bílého pečiva
1. 150g Steak z vepřové panenky s česnekovým máslem a podávaný s dipovacími plátky
2. 180g Kuřecí stehýnko dušené na paprice servírované s domácím houskovým knedlíkem
3. 200g Smažená cuketa podávaná s vařeným máslovým bramborem s pažitkou

125,94,92,-

ČTVRTEK
Státní svátek
Den české státnosti
Otevřeno 12:00 – 00:00
Aktuální polední menu najdete na facebookových stránkách
PÁTEK
Česneková polévka s chlebovými krutonky
1. 150g Mix gril (Hovězího, vepřového a kuřecího masa), steakové hranolky a domácí tatarka 109,2. 200g Smažený květák servírovaný s vařeným bramborem s máslem a pažitkou
94,Sladké páteční menu
3. 350g Bramborové šišky s mákem, máslem a cukrem
92,Příprava týdenního menu se může časově lišit

SALÁT: Grilované krevety servírované na zeleninovém salátu s avokádem, mangem, polníčkem
a křupavou bylinkovou bagetkou

135,-

RYBA: 150g Filet ze pstruha připravený na grilu servírovaný s restovanou zeleninou a křupavou
bagetkou

165,-

BURGER: SWEET CHILLI BURGER – 150g Vyzrálého hovězího masa podávaného v domácí briošce
se sladkou chilli omáčkou a mangovo-cibulovým chutney servírované s hranolkami a chilli
majonézou

155,-

VEGETARIÁNSKÉ MENU:125g Čerstvé špagety POMODORO s parmezánem

129,-

DEZERT: Crème brûlée

65,-

HOSTINEC U TESAŘE
Polévka dle denní nabídky je během doby poledního menu zahrnuta v ceně.
Grmelova 9, Brno-Štýřice
Na stravenky nevracíme, děkujeme za pochopení. Na provozovně nelze platit kartou.
tel.: 777 197 542, www.utesare.cz
Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici u vedoucí provozu.

