TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018
Počty menu jsou omezeny, změna menu vyhrazena - v případě specifického výběru si menu zarezervujte na Vaše
jméno 777197542 Každý všední den do 11h. Nebo den předem u obsluhujícího personálu.
Mezi 11-13h je telefonické spojení mimo provoz důvodu aktivního přístupu k zákazníkům a vytížení provozu.
Děkujeme za pochopení!

PONDĚLÍ
Hovězí vývar s masem a nudlemi
1. 350g Bramborové gnocchi s kuřecím masem, špenátem a smetanou, parmezán
2. 160g Kuřecí stehýnko pečené na rajčatech a olivách podávané s dušenou rýží
3. 200g Grilovaná vepřová krkovička servírovaná s pečenými bramborami s rozmarýnem a
česnekem, sýrový dip

99,99,119,-

ÚTERÝ
Bramborová polévka s houbami
1. 150g Čočka na kyselo s uzenou krkovičkou z Havlíčkova řeznictví, kyselá okurka, cibulka a
ošatka kváskového chleba
99,2. 200g Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou a domácím houskovým knedlíkem
99,3. 150g Kuřecí Cordon Bleu servírovaný s novými bramborami s máslem a pažitkou, míchaný
zeleninový salátek
115,STŘEDA
Slepičí vývar s hráškovým svitkem
1. 350g Špagety CARBONARA s pravou italskou pancettou, parmezán
2. 150g Vepřová plec dušená na žampiónech podávaná s rýží, okurkový salát
3. 150g Pečené vepřové kolínko na pivu a česneku, bramborová kaše

99,99,125,-

ČTVRTEK
Hrachová polévka s uzeninou
1. 2ks vařeného vejce servírovaného se smetanovou koprovou omáčkou a vařeným bramborem 99,2. ¼ Kuře na paprice podávané s tradičními kolínky
99,3. 150g Vepřová kotleta smažená v bramborákovém těstě podávaná s máslovou zeleninou a
česnekovým dipem
119,PÁTEK
Kulajda s čerstvým koprem
1. Bramborové šulánky s mákem sypané moučkovým cukrem přelité máslem
2. 100g Smažený sýr Gouda s vařeným bramborem a domácí tatarkou
3. ¼ Dozlatova pečené kachničky servírované s červeným zelím a domácím bramborovým
knedlíkem

94,99,125,-

Příprava týdenního menu se může časově lišit

Týdenní polední menu:
Salát: CAESAR: s grilovaným kuřecím masem na římském salátu s Caesar dresingem a krutónky
z bílého pečiva, parmezán
129,Ryba: 150g Steak z tuňáka marinovaný v čerstvých bylinkách podávaný s bramborovou kaší, citrón
169,CHILLICHEESE BURGER: 150g Vyzrálého hovězího masa s papričkami jalapeño, sýrem Chedar, chilli
majonézou a ledovým salátkem servírované v máslové briošce s farm. hranolkami a domácí tatarkou
Vegetariánská specialita: 200g Smažený květák servírovaný s vařeným bramborem a domácí tatarkou

169,-

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.

