TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 20. 11. 2017 do 24. 11. 2017
PONDĚLÍ
Ovarová polévka s kroupami
1. 150g Kančí krk na smetaně podávaný se špekovým knedlíkem
2. 350g Slovenské halušky s bryndzou a slaninkou
3. 350g Houbový BIO bulgur s houbami a miskou červené řepy

119,94,92,-

ÚTERÝ
Rajčatová polévka s těstovinou
1. 150g Smažený filet s čerstvé tresky podávaný s bramborovým salátem s majonézou
119,2. 200g Mleté kuřecí biftečky zabalené v anglické slanině podávaný se šťouchaným bramborem a míchaným
zeleninovým salátem
94,3. Bílá grilovací klobása s čočkou na kyselo, okurkou a ošatkou kváskového chleba
92,STŘEDA
Krémová česnečka s chlebovými krutónky
1. 150g Krůtí steak zapečený s tomaty a mozzarellou servírovaný se smetanovou bazalkovou omáčkou a
pečenými bramborami
109,2. Vepřo-knedlo-zelo: 150g Pečený bůček na česneku s kmínu podávaný s bílým zelím a domácím
houskovým knedlíkem
94,3. 350g zapékané těstoviny s uzeninou, zeleninová čalamáda
92,ČTVRTEK
Brokolicový krém s krutónky z bílého pečiva
1. 150g Smažený mix řízečků s vařeným bramborem s máslem a petrželkou, okurkový salát
2. 150g Vepřová kýta s okurkovou omáčkou a vídeňským knedlíkem
3. 350g Bramborové gnocchi s pancettou, cibulkou, sušenými rajčaty a parmezánem

109,94,92,-

PÁTEK
Hovězí vývar s játrovou rýží
1. 150g Kuřecí prsíčko smažené v bramborákovém těstě podávané se zelným salátem a česnekovým dipem
109,2. 200g Domácí sekaná pečeně s bramborovou kaší a kyselou okurkou
94,Sladké páteční menu
3. 350g Palačinky zapékané s tvarohem servírované s čokoládou a domácí šlehačkou
92,-

Týdenní menu:
SALÁT: 150g Řecký gyros podávaný na ledovém salátu s jogurtovým dipem
a chlebem pita

119,-

RYBA: 150g Grilovaný filet z tuňáka nakládaný v čerstvých bylinkách servírovaný
s batátovým pyré
165,BURGER: 150g Vyzrálého hovězího masa servírovaného s cibulovým kroužkem, BBQ
omáčkou, sýrem Chedar a křupavou slaninkou v domácí briošce
se steakovými hranolkami a domácí tatarskou omáčkou
165,VEGETARIÁNSKÉ MENU: Burger s grilovaným lilkem, rajčaty a sýrem

135,-

Dezert: Malinový dezert s máslovými sušenkami

65,-

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.

