TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU
Od 23. 4. 2018 do 27. 4. 2018.
PONDĚLÍ
Hovězí vývar s krupicí a vejcem
1. 350g Čerstvé těstoviny tagliatelle s medvědím česnekem sypané parmezánem
99,2. 200g Domácí sekaná s bramborovou kaší a kyselou okurkou
99,3. 150g Vepřová kotletka připravená na lávovém grilu servírovaná se sázeným vejcem a pečenými
bramborovými čtvrtkami
115,ÚTERÝ
Bramborová polévka s houbami
1. 350g Zeleninové lečo s vejci a paprikovou klobásou podávané s čerstvým chlebem
99,2. 150g Vepřová znojemská kýta podávaná s dušenou rýží
99,3. Buritos s hovězím masem, fazolemi, rajčaty, paprikami a Chedarem zabalené v mexické tortille
se lžičkou zakysané smetany
115,STŘEDA
Pórková polévka s vejci
1. 200g Smažený celer podávaný s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou
99,2. 200g Přírodní mleté kuřecí biftečky zabalené v anglické slanince servírované se šťouchaným
bramborem
99,3. 150g Plzeňský hovězí guláš padávaný s bramborovými kroketami
115,ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou
1. 350g Bramborové noky s tyrolskou šunkou, sušenými rajčaty, cibulí, česnekem a petrželkou
sypané parmezánem
99,2. 150g Záhorácký vepřový závitek podávaný se šťouchaným bramborem a petrželkou
99,3. 150g Smažená treska servírovaná s bramborovou kaší a citrónem
125,PÁTEK
Ruský boršč se lžičkou zakysané smetany
1. 350g Jablečná žemlovka s rozinkami a kopečkem domácí šlehačky
94,2. 150g Kuřecí vykostěné stehýnko na paprice servírované s těstovinou
99,3. 150g Mix gril (Hovězího vepřového, kuřecího masa) servírovaný s farmářskými hranolkami a
domácí tatarskou omáčkou
119,Příprava týdenního menu se může časově lišit

SALÁT: 150g Grilované kuřecí prsíčko připravené na lávovém grilu servírované na variaci listových
salátů s cherry rajčaty a brusinkovým dipem, křupavá bagetka
135,RYBA: 150g Grilovaný tuňák marinovaný v bylinkách, bramborová kaše
189,„MEDVĚDÍ“ Burger: 150g Vyzrálého hovězího masa s medvědím česnekem podávaného se sázeným
vejcem, polníčkem, slaninou a majonézou v máslové briošce s farmářskými hranolkami a domácí
tatarkou
169,VEGETARIÁNSKÉ MENU: 100g Grilovaný Hermelín na míchaných listových salátech s rukolou a
polníčkem, sušenými rajčaty s bylinkovým dipem, opečená bagetka
135,DEZERT: Jahody se zakysanou smetanou a čokoládou

49,-

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.

