NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  16. 7. - 20. 7. 2018
KAŽDÝ DEN PRO VÁS K OBĚDU PŘIPRAVUJEME POCTIVÁ  JÍDLA, TATO JÍDLA
PODÁVÁME DENNĚ OD 11:00 DO VYPRODÁNÍ NAVAŘENÝCH PORCÍ

PONDĚLÍ

Čočková polévka s opékaným párkem
150g Šťavnatý oříšek z přeštíka s omáčkou z bernské hořčice, jasmínová rýže
170g Smažený sekaný řízek s ementálem, bramborová kaše, nakládaná zelenina
400g Salát z čerstvé zeleniny s grilovaným lososem a dresingem z medu
a vinného octa
Čokoládový pie

ÚTERÝ

Minestra s rajčaty a bílými fazolemi
150g Vepřová panenka se sýrovými gratinkami a salátkem
150g Smažené kuřecí biftečky, brambory opékané s cibulkou a slaninou,
okurkový salát
400g Rýžový nákyp se švestkami a skořicovým sirupem
Salát z polních okurek s kyselým nálevem a čerstvě mletým pepřem

STŘEDA

Oukrop s uzeným masem, cibulkou a pečeným česnekem
150g Telecí krk v hříbkové omáčce s našimi karlovarskými knedlíky
130g Fish & chips z mořské štiky s našimi hranolky a křenovou majonézou
400g Pappardelle s fenyklem, chilli, mozzrellou a rajčátky
Tvarožník s hruškami

ČTVRTEK

Polévka z pečeného kuřete s palačinkovými nudlemi a zeleninou
150g Šťavnatý roastbeef s grilovanou bramborou a bylinkovým dipem
400g Musaka zapékaná s telecí plecí, lilky, grilovanými paprikami a tymiánem
350g Wok s nakládaným zázvorem, uzeným tofu, klíčky, zeleninou a vejci
z volného chovu
Listové saláty s nálevem z jablečného octa

PÁTEK

Dršťková polévka
350g Sandwich s grilovanou roštěnkou, naší majonézou, nakládanými
ředkvičkami a cibulkou
170g Smažená kotleta z přeštíka, bramborový salát
400g Tagliatelle alla carbonara se strouhaným parmazánem
Limetkový cheesecake

UVÁDĚNÁ GRAMÁŽ MASA JE ZAMÝŠLENA V SYROVÉM STAVU
PŘEJEME VÁM ZE SRDCE DOBROU CHUŤ

35,124,119,137,37,35,137,129,107,29,35,129,127,119,37,35,127,124,119,29,39,124,129,119,37,-

NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu
Tato jídla podáváme denně od 14.00 hodin.

130g

Hovězí tatarák s topinkami

80g

Uleželý pivní sýr s pěnou z ležáku, hořčicí, cibulku a nakládanou 74,okurkou

200g

Tlačenka s cibulí, octem a chlebem

84,-

2 ks

Uleželý neplavec s cibulí,  chléb

74,-

1 ks

Hermelín nakládaný s ořechovým pestem, pečivo

84,-

140g

Naše / telecí  párky s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem          74,- / 97,-

150g

Hovězí klobáska s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

84,-

100g

Smažené uzrálé tvarůžky s hořčicí a čerstvou zeleninou

89,-

180g

Pomalu tažená hovězí plec v silné šťávě s křenem a chlebem

119,-

150g

Ementál smažený se šunkou od kosti, brambory
a naše tatarská omáčka

129,-

400g

Slovácké halušky s brynzou a škvířenou slaninkou

109,-

350g

Salát z čerstvé zeleniny s hořčicovým dresingem
a grilovaným camembertem

149,-

350g

Salát z čerstvé zeleniny s hořčicovým dresingem a kuřetem

149,-

Přejeme Vám dobrou chuť.

124,-

