TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
11. 2. 2019 – 15. 2. 2019
PONDĚLÍ
Polévka: Brokolicový krém s krutónky z bílého pečiva
1. 350g Špagety BOLOGNESE sypané strouhaným sýrem Gouda
99,2. 150g Vepřová kýta po cikánsku servírovaná s dušenou rýží
99,3. 150g Filovaná vepřová panenka naložená v růžovém pepři s omáčkou z divokých brusinek
podávaná šťouchaným bramborem
129,ÚTERÝ
Polévka: Hovězí vývar s játrovou rýží
1. 350g Řecká musaka s rukolovým salátkem s rajčaty
99,2. 200g Holandský řízek se sýrem servírovaný s bramborovou kaší a míchaným zeleninovým
salátkem
99,3. 150g Grilované kuřecí prsíčko připravené na lávovém grilu podávané se smetanovou sýrovou
omáčkou a smaženými bramborovými kroketami
109,STŘEDA
Polévka: Krémová česneková polévka s opečeným chlebem
1. 350g Italské dýňové rizoto sypané parmezánem
99,2. 150g Pečené vepřové kolínko na česneku a pivu servírované s bílým zelím a domácím
bramborovým knedlíkem
99,3. 150g Smažená řízková variace (Kuřecí, Vepřový) podávaná s vařenými bramborami s máslem
a pažitkou, moravský hlávkový salátek
109,ČTVRTEK
Polévka: Dršťková polévka z hlívy ústřičné
1. 150g Hrachová kaše podávaná s uzeným masem a cibulkou, ošatka čerstvého chleba
2. 350g Pravé slovenské halušky s bryndzou a dokřupava opečenou slaninkou
3. 150g Přírodní kuřecí prsíčko plněné šunkou a sýrem Chedar podávané se šťouchanými
máslovými bramborami

99,99,109,-

PÁTEK
Polévka: Ruský boršč se lžičkou zakysané smetany
1. 4ks Tvarohové knedlíčky plněné jahodami sypané moučkovým cukrem přelité horkým máslem
99,2. 100g Smažený král sýrů Hermelín podávaný s vařeným petrželkovým bramborem a domácí
tatarskou omáčkou
99,3. 150g Jelení gulášek ovoněný čerstvým tymiánem podávaný s kolečky cibule a domácím
vídeňským knedlíkem
119,CAESAR SALÁT: 150g Filované kuřecí prsíčko na římském salátu s original caesar dresingem,
parmezánem a krutonky z bílého pečiva
139,RYBA: 150g FISH AND CHIPS: Smažená treska v těstíčku s farmářskými hranolkami a domácí
tatarkou
179,Hanácké burger: 150g Vyzrálého hovězího masa s karamelizovanou cibulí, opečenou slaninou,
tvarůžkem, ledovým salátem, majonézou a kečupem v máslové briošce s farmářskými hranolkami
a domácí tatarkou
179,VEGETARIÁNSKÁ SPECIALITA: 200g Smažené růžičky květáku podávané s vařeným bramborem
s pažitkou a domácí tatarkou
139,HOSTINEC U TESAŘE
Grmelova 9, Brno-Štýřice
tel.: 777 197 542, www.utesare.cz

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.

