TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 16. 7. 2018 do 20. 7. 2018
PONDĚLÍ
Hovězí vývar s masem a těstovinou
1. 350g Zeleninové lasagne zapékané sýrem Gouda
2. 150g Pečená vepřová plec na česneku servírovaná s listovým špenátem a šťouchaným
bramborem
3. 150g Grilovaná vepřová kotletka se sázeným vejcem, hranolkami a domácí tatarkou

99,99,115,-

ÚTERÝ
Hrachová polévka s uzeninou
1. 150g Vepřové srdíčko na smetaně podávané s domácím houskovým knedlíkem
99,2. 350g Domácí bramborové halušky s bryndzou, restovaným uzeným masem a osmaženou
cibulkou
99,3. 150g Křupavé kuřecí řízečky s vařeným novým bramborem s máslem a pažitkou, hlávkový salát
115,STŘEDA
Brokolicový krém s krutónky z bílého pečiva
1. Srbské rizoto s vepřovým masem sypané strouhanou Goudou
99,2. 200g Čevabčiči servírované s opečenými bramborami, hořčicí a cibulí
99,3. 150g Kuřecí steak podávaný na bramborových gnocchi ochucených špenátovým pestem se
sušenými tomaty
115,ČTVRTEK
Slepičí vývar s masem a nudlemi
1. 150g Uzené z Havlíčkova řeznictví podávané s hrachovou kaší, kyselou okurkou, dozlatova
osmaženou cibulkou a ošatkou kváskového chleba
99,2. 150g Restované kuřecí nudličky s čínskou zeleninou a dušenou rýží
99,3. 200g Holandský řízek se sýrem servírovaný s bramborovou kaší a míchaným zeleninovým
salátkem
115,PÁTEK
Gulášová polévka
1. Germknödel – Kynutý bavorský knedlík plněný povidly podávaný s vanilkovou omáčkou,
zmrzlinou a šlehačkou
99,2. 3ks Pečené kuřecí paličky podávané se smetanovo-hříbkovou omáčkou a šťouchanými
máslovými bramborami
99,3. 150g Hovězí svíčková na smetaně podávaná s domácím houskovým knedlíkem
115,Příprava týdenního menu se může časově lišit

SALÁT: 150g Kuřecího masa zabaleného v mexické tortille s ledovým salátem, rajčetem a
bylinkovým dipem, kukuřičný klásek
139,RYBA: Fish and Chips – Smažená treska v pivním těstíčku servírovaná s farmářskými hranolkami
a domácí tatarskou omáčkou
169,WESTERN BURGER 150g Vyzrálého hovězího masa servírovaného s cibulovým kroužkem, BBQ
omáčkou, sýrem Chedar a křupavou slaninkou v domácí briošce s farmářskými hranolkami a domácí
tatarskou omáčkou
179,VEGETARIÁNSKÉ MENU: 80g Grilovaný kozí sýr servírovaný na variaci listových salátů s fíky,
brusinkovým dipem a křupavou bagetkou
139,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.

