TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 13. 8. 2018 do 17. 8. 2018
PONDĚLÍ
Tradiční ruský boršč se lžičkou zakysané smetany
1. 350g Zapékané těstoviny s uzeninou a sýrem, zeleninová čalamáda
99,2. 150g Mleté kuřecí biftečky zabalené v anglické slanině podávané se šťouchaným bramborem a
míchaným zeleninovým salátkem
99,3. 160g Králičí stehýnko na smetaně s domácím houskovým knedlíkem
115,ÚTERÝ
Česneková polévka se šunkou a kroupami
1. 2ks Sázeného vejce s hrachovou kaší, okurkou a čerstvým kváskovým chlebem
99,2. 100g Smažený sýr Eidam servírovaný s vařeným bramborem s máslem a pažitkou, domácí
tatarská omáčka
99,3. 350g Bramborové gnocchi se smetanou, baby špenátem a čerstvým lososem, parmezán
119,STŘEDA
Čočková polévka
1. 350g Špagety Pomodoro s parmezánem
2. 200g Tradiční smažené karbanátky servírované s bramborovým salátem s majonézou
3. 200g Kuřecí prsíčko supreme marinované v česneku a rozmarýnu servírované s dýňovobramborovým pyré

119,-

ČTVRTEK
Frankfurtská polévka
1. 350g Pikantní fazolový guláš s paprikovou klobásou a ošatkou kváskového chleba
2. 350g Slovenské halušky s bryndzou a křupavou slaninkou
3. 150g Vyzrálý hovězí krk dušený na víně servírovaný s bramborovou kaší

99,99,119,-

99,99,-

PÁTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi
1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem zdobené borůvkami a malinami
99,2. 150g Vykostěné kuřecí stehýnko podávané na paprice servírované s domácím houskovým
knedlíkem
99,3. 150g Mix gril z kuřecího, hovězího a vepřového masa podávaný s farmářskými hranolkami a
domácí tatarskou omáčkou
119,Příprava týdenního menu se může časově lišit

SALÁT: Řecký gyros servírovaný v pita chlebu s ledovým salátem, jogurtovým dipem, farmářskými
hranolkami a tzatziki
129,RYBA: 150g Grilovaný filet z tuňáka marinovaný v čerstvých bylinkách podávaný s bramborovodýňovým pyré
189,CHAESAR BURGER: 150g Vyzrálého hovězího masa servírovaného s římským salátem, originál
Caesar dresingem parmazánovým chipsem a opečenou slaninou v máslové briošce s farmářskými
hranolkami a domácí tatarskou omáčkou
175,VEGETARIÁNSKÉ MENU: Gulášek z hlívy ústřičné servírovaný s kváskovým chlebem

HOSTINEC U TESAŘE
Grmelova 9, Brno-Štýřice
tel.: 777 197 542, www.utesare.cz

129,-

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.

