TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 13. 11. 2017 do 17. 11. 2017
PONDĚLÍ
Boršč se lžičkou zakysané smetany
1. 200g Grilovaná vepřová krkovička podávaná s pečenou bramborou s bylinkovým tvarohem
2. 200g Kuřecí roláda plněná žemlovou nádivkou servírovaná s bramborovou kaší, tomatový salát
3. 350g Špagety POMODORO servírované s parmezánem

109,94,92,-

ÚTERÝ
Tradiční gulášová polévka
1. 150g Smažené vepřové česnekové řízečky servírované s bramborovou kaší a moravským hlávkovým
salátem
99,2. 350g Chilli con carne podávané s kváskovým chlebem a parmezánem
94,3. 150g Vepřové srdíčko na smetaně podávané s domácím houskovým knedlíkem
92,STŘEDA
Slepičí vývar s masem a nudlemi
1. 150g Grilované kuřecí prsíčko se smetanovým špenátem a šťouchaným máslovým bramborem
2. 200g Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a domácím houskovým knedlíkem
3. Bramborový gulášek s uzeninou a ošatkou kváskového chleba

99,94,92,-

ČTVRTEK
Kulajda
1. 150g Mix gril z hovězího, vepřového a kuřecího masa servírovaný se steakovými hranolkami a domácí
tatarskou omáčkou
109,2. 160g Pečené kuřecí stehýnko podávané s houbovým ragú na tagliatelle
94,3. 350g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
92,-

V pátek
Státní svátek 17. listopadu
Den boje studentů za svobodu a demokracii

Týdenní menu:
SALÁT: 150g Kuřecí steak filírovaný na listovém, salátu s rukolou, grilovanými cherry tomaty
servírovaný s hoblinkami parmezánu a rozpečenou bagetkou

129,-

RYBA: 150g Fish and chips (Smažená treska v pivním těstíčku podávaná se steakovými hranolkami a domácí
tatarskou omáčkou)

165,-

BURGER: Chilli cheese Burger (150g Vyzrálého hovězího masa se sýrem Chedar, papričkami jalapeño,
ledovým salátem a chilli majonézou v máslové briošce) s farmářskými hranolkami a domácí tatarskou

omáčkou

165,-

VEGETARIÁNSKÉ MENU: Panini plněné čerstvou mozzarellou, rajčaty a bazalkou s farmářskými
hranolkami a variací listových salátů

135,-

Dezert: TIRAMISU

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.

