NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  20. 11. - 24. 11. 2017

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

PONDĚLÍ

Bramboračka z čerstvé zeleniny s medvědím česnekem
180g Smažené karbanátky s čerstvou majoránkou, lepenice s kysaným zelím,
restovanou cibulkou a petrželkou
150g Klobásky pečené s rozmarýnou, kapustičkami a brambůrky, náš kečup
s hnědým cukrem a melasou
400g Spaghetti alla carbonara se smetanou, pancettou, žloutkem a parmazánem
Sacher dort s čokoládou

ÚTERÝ

Gulášová polévka s pečeným česnekem
150g Steak z vyzrálého hovězího krku, demiglás z morkových kostí a gratina
s ementálem
150g Kuře rolované se špenátem, batáty pečené s tymiánovým máslem
150g Smažený květák s petrželkovými brambory a naší tatarkou
Hlávkový salát s nálevem z jablečného octa a hnědého cukru

STŘEDA

Polévka s čočkou beluga a máslovou karotkou
150g Selečí pečínka se slivovicovou omáčkou a pečenou tymiánovou zeleninkou
s brambůrky
150g Vídeňský guláš z loupané plece s bramborákem a smaženou cibulkou
350g Quiché s čerstvým špenátem, sojovou smetanou a ementálem
Závin s vařeným mákem a letošními povidly

ČTVRTEK

Polévka z pečeného kuřete s čerstvými těstovinami a petrželkou
150g Smažená vepřová kotleta, náš bramborový salát
150g Ragú z vysoké se špenátovými lívanečky
400g Thajská rýže s klíčky, ústřicovou omáčkou, koriandrem a kuřecím satay
Karotkový dort s citronovou krustou

PÁTEK

Krém s telecím a cukrovým hráškem
130g Filátko ze pstruha na šafránovém másle s opékaným röstem a salátkem
350g Wrap z pšeničné tortilly s trhanou hovězí kýtou, kouřové barbecue, čedar,
koriandrová salsa a ledový salát
400g Zadělávaná čočka s pečenými vejci, nakládaná okurka s cibulka restovaná
na vomastku
Salát z čerstvé zeleniny  s dresingem z balsamico redukce a citronu

SOBOTA

Posvícenská hovězí polévka s celestýnskými nudlemi a máslovou zeleninkou
150g Kuře smažené na másle v kukuřičných lupínkách
s pečenými tymiánovými brambůrky a nakládanou žlutou řepou
150g Krůta smažená na arašídovém oleji v sezamové strouhance
z pivních rohlíků, naše batátové hranolky a majonéza s kapary a okurčičkami
200g Vepřová krkovička smažená na sádle v chlebové strouhance,
brambory mačkanými se slaninkou a opékanou cibulkou, nakládaný okurek
150g Vídeňský telecí řízek smažený na másle v žemlové strouhance,
lehký salát z brambůrek s nakládanou cibulkou, kapary a vejcem
150g Ementál se šunkou od kosti smažený na slunečnicovém oleji
v žemlové strouhance, pečené tymiánové brambůrky a naše tatarská omáčka
UVÁDĚNÁ GRAMÁŽ MASA JE ZAMÝŠLENA V SYROVÉM STAVU
PŘEJEME VÁM ZE SRDCE DOBROU CHUŤ

35,114,109,119,37,35,137,117,109,37,35,139,114,107,37,35,117,114,107,35,35,127,114,94,35,39,147,155,147,179,-

129,-

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

130g Hovězí tatarák s topinkami

124,-

80g

74,-

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

200g Vepřový řízek smažený na sádle s mačkanými brambory
a kvašákem

147,-

150g Právě smažené hostincké brambůrky s hořčicovou majonézou

76,-

1 ks

78,-

Opékaná jaternice s křenem, okurkou, hořčicí a chlebem

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.

