TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU Od 19. 2. 2018 do 23. 2. 2018
PONDĚLÍ 19. 2. 2018
Bramborová polévka s houbami
1. Špagety CARBONARA s parmezánem
94,2. 160g Kuřecí stehýnko pečené na másle podávané s kuskusem ochuceným grilovanou zeleninou
96,3. 200g Grilovaný steak z vepřové krkovičky marinovaný v BBQ omáčce podávaný s máslovou kukuřicí a
gratinovaným bramborem
109,-

ÚTERÝ 20. 2. 2018
Pórková polévka s vejcem
1. 350g Francouzské brambory s uzeninou a zeleninovou čalamádou
2. 200g Přírodní krůtí karbanátek s bramborovou kaší a moravským hlávkovým salátkem
3. 150g Grilované kuřecí prsíčko podávané s bazalkovými noky v cherry rajčaty

94,96,99,-

STŘEDA 21. 2. 2018
Špenátový krém s bramborami
1. Pikantní chilli fazole s opečenou paprikou klobáskou a ošatkou kváskového chleba
2. 350g Bramborové halušky se zelím a uzeným masem z Havlíčkova řeznictví
3. 150g Maďarský hovězí gulášek s vídeňským knedlíkem a kolečky bílé cibule

94,96,109,-

ČTVRTEK 22. 2. 2018
Drůbeží vývar se zeleninou a játrovou rýží
1. Jemné kuřecí rizoto s cukrovým hráškem sypané strouhanou Goudou, kyselá okurka
2. 100g Smažený Eidam s pažitkovým bramborem s máslem a domácí tatarkou
3. 150g Vepřové výpečky se špenátem a domácím bramborovým knedlíkem

94,96,99,-

PÁTEK 23. 2. 2018
Tradiční gulášová polévka
1. Bramborové taštičky plněné povidlím sypané mákem přelité horkým máslem
2. 150g Vykostěná kuřecí stehýnka na paprice podávaná s domácím houskovým knedlíkem
3. 150g Vepřová kotletka připravená na grilu podávaná se sázeným vejcem, hranolkami a tatarkou

94,96,109,-

SALÁT:
150g Křupavé kuřecí řízečky podávané na variaci listových salátů s bylinkovým dipem a křupavou bagetkou
129,VEGETARIÁNSKÉ MENU:
180g Smažený květák servírovaný s vařenými bramborami s pažitkou a domácí tatarská omáčka

135,-

CAESAR BURGER
150g Vyzrálého hovězího masa s římským salátem, originálním Caesar dresingem, parmazánovým chipsem,
křupavou slaninou v máslové briošce servírovaného s bramborovými chipsy a domácí tatarkou
165,RYBA:
150g Grilovaný filet z tuňáka nakládaný v čerstvých bylinkách servírovaný s batátovým pyré
DEZERT:
Domácí TIRAMISU

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

169,-

69,-

Polévka dle denní nabídky je během doby poledního menu zahrnuta v ceně.
Na stravenky nevracíme, děkujeme za pochopení.
Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou k dispozici u vedoucí provozu.

