NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  18. 2. - 24. 2. 2019
KAŽDÝ DEN PRO VÁS K OBĚDU PŘIPRAVUJEME POCTIVÁ  JÍDLA, TATO JÍDLA
PODÁVÁME DENNĚ OD 11:00 DO VYPRODÁNÍ NAVAŘENÝCH PORCÍ

PONDĚLÍ

Česnečka se šunkou, bramborou a opékaným chlebem
170g Steak ze selečího karé s pečeným vejcem, pepřovou omáčkou
a rozmarýnovými grenailemi
150g Burito´s - opékaná pšeničná tortilla s kuřetem, koriandrovou salsou,
ledovým salátem a zakysanou smetanou
350g Venkovský salát Waldorf s pečenými brambůrkami, brokolicí,
lístky mladého špenátu a zastřeným vejcem
Míchaný salát s nálevem z jablečného octa

ÚTERÝ

Veluté s kuřetem a julienne zeleninou
150g Medailonky z kuřecích filátek s bramborami mačkanými s červenou
cibulkou a petrželí, pečená červená řepa
150g Vepřové ramínko pomalu dělané v přírodní šťávě s jidášovým uchem
a basmati rýží
150g Smažený ementál s naší tatarkou a zámeckými bramborami s máslem
a pažitkou
Švestkový koláč

STŘEDA

Rajčatová polévka s bazalkou a nočky
150g Svíčková na smetaně, brusinky a naše žemlové knedlíky
350g Sandwich s konfitovaným pleckem, barbecue aioli, čerstvou zeleninou
a smaženou cibulkou
400g Vermicelli s červenou curry pastou, wok zeleninou a kokosovým mlékem
Míchaný salát z čerstvé zeleniny s pomerančovým dresingem

ČTVRTEK

Kroupová polévka s uzeným, česnekem a majoránkou
1 ks Kachní pečínka se zelím dušeným s jablky a badyánem,
variace našich knedlíků
150g Mořská štika na šafránovém oleji s pečenou zeleninou a vinnou omáčkou
350g Trhance s karamelizovanými meruňkami a burákovou omáčkou
Hlávkový salát s nálevem z vinného octa

PÁTEK

Gulášová polévka
150g Loupaná plec v přírodním výpeku s karamelizovanou karotkou
a bramborovými plackami
150g Steak z kuřete zapékaný s camembertem a fíkovým chutney, brambory
gratinované s parmazánem
200g Smažené žampiony s petrželkovými bramborami a naší tatarkou
Dort s vanilkovým pudingem, piškoty a lesním ovocem

SOBOTA - ŘÍZKOVÁNÍ VE VAŠEM HOSTINCI

150g Telecí řízek v jemné strouhance smažený na másle
200g Vepřová krkovička smažená v žemlové strouhance s česnekem na sádle
200g Filet z kuřátka smažený v corn flakes na slunečnicovém oleji
UVÁDĚNÁ GRAMÁŽ MASA JE ZAMÝŠLENA V SYROVÉM STAVU
PŘEJEME VÁM ZE SRDCE DOBROU CHUŤ

35,127,124,124,49,35,127,124,124,35,35,127,119,119,39,35,135,127,114,39,35,124,114,114,45,214,147,147,-

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

  84,-

2 ks

Uleželý neplavec s cibulí, chléb

  74,-

1 ks

Hermelín nakládaný s ořechovým pestem, pečivo

  84,-

140g

Naše párky s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

  74,-

100g

Smažené uzrálé tvarůžky s hořčicí a čerstvou zeleninou

  94,-

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

119,-

350g

Salát z čerstvé zeleniny s hořčicovým dresingem
kuřetem nebo s grilovaným camembertem

149,-

1 ks

Opékaná jaternice s vejmrdou, hořčicí a kvašeným zelím

74,-

1 ks

Grilované koleno s vejmrdou, nakládanou okurkou a hořčicí             197,-

350g

Fazole zadělávané s rajčaty, česnekem, chilli a zauzenou slaninkou, 129,podáváme s rozpékaným chlebem

              

Přejeme Vám dobrou chuť.

