NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  23. 4. - 28. 4. 2018

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

PONDĚLÍ

Kulajda se smetanou a vejci
200g Uzené kuřátko s ratatouille a černou čočkou
150g Smažený sýr se šunkou od kosti, petrželkové brambory a naše tatarka
400g Pečená červená řepa s listovými saláty, opraženými semínky hořčicovým
dresingem a mozzarellou
Čokoládový koláč

35,117,114,129,29,-

ÚTERÝ

Polévka z volské oháňky s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou
35,300g Jarní kuřátko s kopřivovou nádivkou a pečenou zeleninou
119,150g Smažená kotleta s bramborovým salátem
119,350g Letošní chřest z Polabí, rozmarýnou, sýrovou omáčkou a cibulovým krutonem 117,Celerový salát s jablky a naší majonézou
35,-

STŘEDA

Hrachová polévka s opékaným párkem a houstičkami
150g Kuře v oreganovém těstíčku s pečenými brambůrky a salátem
270g Konfitovaná kachýnka s kedlubnovým zelím a našimi žemlovými knedly
400g Čerstvé těstoviny s bazalkovým pestem a pečeným rajčetem
Višňová bublanina

ČTVRTEK

Polévka ze slepice a černého kořenu
300g Kohoutek na víně a medvědím česneku, parmazánové noky
150g Pomalu tažené telecí žebro s bramborovo / karotkovým pyré
350g Lilky zapékané s čerstvým sýrem a jarní zeleninou s citronovým tymiánem
Rajčatový salát s nakládanou červenou cibulí

PÁTEK

Zelňačka s klobáskou
170g Plecko se zauzenou paprikou, jalapeňo majonézou a brokolicovým salátem
400g Brambory zapékané se šunkou od kosti, vejci a nakládanou cibulkou,
okurkový salát
350g Salát z čerstvé zeleniny s kuřetem nakládaným se zázvorem, bylinkový
dresing a rozpékaná bagetka
Makovník
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

35,119,127,114,29,35,119,124,117,34,35,119,114,127,29,-

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

97,-

2 ks

Uleželý neplavec s cibulí, chléb

74,-

1 ks

Hermelín nakládaný s ořechovým pestem, pečivo

84,-

100g Naše uzené s nakládanou okukrou a chlebem  
140g Naše / telecí  párky s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

74,         84,- / 97,-

150g Hovězí klobáska s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

84,-

150g Ementál smažený se šunkou od kosti, petrželkové brambory
a naše tatarka

129,-

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

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.

