TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 10. 12. 2018 do 14. 12. 2018
PONDĚLÍ
Hovězí vývar s vaječným svitkem a zeleninou
1. 350g Těstoviny penne s kousky kuřecího masa v sýrové omáčce zdobené polníčkem
2. 160g Pečené kuřecí stehýnko na másle s vařeným bramborem s jarní cibulkou
3. 150g Grilovaná vepřová kotleta se sázeným vejcem podávaná s farmářskými hranolkami
a domácí tatarkou

99,99,119,-

ÚTERÝ
Polévka Minestrone
1. 350g Gnocchi se sušenými rajčaty, tyrolskou šunkou a česnekem sypané sýrem
Grand Moravia zdobené rukolou
99,2. 150g Plněný paprikový lusk mletým masem servírovaný s rajskou omáčkou a domácím
houskovým knedlíkem
99,3. ¼ Plněného kuřete s nádivkou (cibule, slanina, česnek) servírované s bramborovou kaší
a variací listových salátů
119,STŘEDA
Bílá fazolová polévka s uzeným kolenem, brambory a zeleninou
1. 350g Špagety s boloňskou omáčkou sypané sýrem parmezán zdobené rukolou
2. 350g Halušky s bryndzou a restovanou na kostičky krájenou anglickou slaninou
3. 200g Grilovaná vepřová krkovička na bylinkách servírovaná s pečenými bramborovými
čtvrtkami a bylinkovou omáčkou

99,99,129,-

ČTVRTEK
Rybí krémová polévka s máslovými krutony
1. Čočka na kyselo s 5 ks bavorských grilovacích miniklobásek s kváskovým chlebem a kyselou
okurkou
99,2. 200g Domácí sekaná servírovaná s bramborovou kaší a kyselou okurkou
99,3. 150g Filovaná vepřová panenka na těstovinách tagliatelle s houbovým ragú
zdobená polníčkem
119,PÁTEK
Hovězí vývar se zeleninou, masem a nudlemi
1. 5ks Lívanečky s malinovým přelivem, zakysanou smetanou přelité javorovým sirupem a
zdobené mátou
99,2. 150g Kuřecí nugetky v sezamové strouhance servírované s francouzským
bramborovým salátem
99,3. 150g Hovězí svíčková na smetaně servírovaná s domácím houskovým knedlíkem a lžičkou
brusinek
119,Příprava týdenního menu se může časově lišit

Salát: 150g Kuřecí stripsy z vykostěných stehýnek na variaci listových salátů s rajčetem
a bylinkovým dipem s opečenou bagetkou
Ryba: 170g Grilovaná filátka ze pstruha podávaná s grilovanou zeleninou a kuskusem
Chillicheese burger: 150g Vyzrálé hovězí v domácí briošce s chilli majonézou, čedarem,
papričkami jalapeños, ledovým salátem s farmářskými hranolkami a domácí tatarkou
Vegetariánské menu: Smažená hlíva ústřičná podávaná s vařeným bramborem
a domácí tatarkou
HOSTINEC U TESAŘE
Grmelova 9, Brno-Štýřice
tel.: 777 197 542, www.utesare.cz

139,179,179,139,-

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.

