NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  21. 5. - 27. 5. 2018

KAŽDÝ DEN PRO VÁS K OBĚDU PŘIPRAVUJEME POCTIVÁ  JÍDLA, TATO JÍDLA
PODÁVÁME DENNĚ OD 11:00 DO VYPRODÁNÍ NAVAŘENÝCH PORCÍ

PONDĚLÍ

Polévka ze žlutého hrachu s opékaným párkem, majoránkou a krutony
150g Kuře s mangovo - zázvorovým chutney, pečená brambora
180g Perkelt z ramínka s loupanými rajčaty a zauzenou paprikou, halušky
200g Cuketové plátky smažené v sýrovém těstíčku, bylinkový dip
a opékaná špenátová tortilla
Rajčatový salát se zálivkou z jablečného octa a jarní cibulkou

ÚTERÝ
Bramboračka z čerstvé zeleniny
400g Zapékaná musaka s jehněčím pleckem, lilky a citronovým tymiánem
170g Selečí kotleta s na česneku opékanou cibulkou, brambůrky
a coleslaw salátem
400g Čerstvé těstoviny s bazalkovým pestem, rukolou
a štípaným parmazánem
Palačinka s jahodami a smetanou
STŘEDA

Polévka z morkových kostí s celestýnskými nudlemi a zeleninkou
180g Konfitovaná kachna se zadělávaným zelím a karlovarskými knedlíky
400g Wrap -  opékaná pšeničná tortilla s marinovaným kuřetem, koriandrovou
salsou a listovými saláty
400g Salát z čerstvé zeleniny s dresingem z malinového octa a grilovaným
camembertem
Karotkový koláč s citronovou polevou

ČTVRTEK

Minestra s fazolkami, rajčaty a šunkou
150g Telecí pupek se zeleninou pečenou v hoi sin omáčce s chilli
a rýžovým vínem, jasmínová rýže
130g Fisch & chips  - treska smažená v pivním těstíčku s našimi hranolky
a citronovým dipem
400g Lasagne bolognese
Závin s vařeným mákem

PÁTEK

Gulášová polévka
350g Pelmeně s jehněčím pleckem, tymiánem a přepuštěným máslem
180g Moravští vrabčáci se špenátem a bramborovými knedlíky
400g Celozrnné těstoviny s omáčkou z pečených rajčat a vína, trhaná mozzarella
Pečený cheesecake
SOBOTA
SPECIÁLNÍ VÍKENDOVÉ MENU BUDEME PŘIPRAVOVAT V PRŮBĚHU
TÝDNE TAK, JAK NÁM NAŠI DODAVATELÉ UPŘESNÍ SVÉ AKTUÁLNÍ
SEZONNÍ NABÍDKY
UVÁDĚNÁ GRAMÁŽ MASA JE ZAMÝŠLENA V SYROVÉM STAVU
PŘEJEME VÁM ZE SRDCE DOBROU CHUŤ

35,124,119,107,37,-

35,119,127,114,35,35,134,119,127,37,35,137,124,117,35,35,117,119,108,39,-

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

130g

Hovězí tatarák s topinkami

124,-

80g

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

74,-

200g

Tlačenka s cibulí, octem a chlebem

97,-

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,-

200g

Vepřový řízek smažený na sádle s mačkanými brambory
a kvašákem

147,-

150g

Právě smažené hostincké brambůrky, naše aioli
se zauzenou paprikou

76,-

180g

Pomalu tažená hovězí plec v silné šťávě s křenem a chlebem

134,-

1 ks

Opékaná jaternice s křenem, okurkou, hořčicí a chlebem

78,-

400g

Slovácké halušky s brynzou a škvířenou slaninkou

109,-

200g

Listové saláty od našeho farmáře se zálivkou z jablečného octa

45,-

350g

Salát z čerstvé zeleniny s hořčicovým dresingem a kuřetem

149,-

Přejeme Vám dobrou chuť.

