NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  19. 2. - 23. 2. 2018

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

PONDĚLÍ

Polévka s červenou čočkou, pórkem a slaninkou
150g Oříšek na majoránce s karamelovou cibulkou a opékanými plackami
150g Tournedo´s z kuřete s rozmarýnovými brambůrky a salátem
400g Pappardelle se sušenými rajčaty, olivami, rukolou a mozzarellou
Míchaný salát s nálevem z jablečného octa

35,114,119,107,39,-

ÚTERÝ

Kuřecí polévka s cizrnou a uzeným
35,150g Kuře v tymiánovém těstíčku, mačkané brambory a salát z pekingského zelí
119,150g Moravští vrabčáci se špenátem a bramborovými knedlíky
114,400g Slovácké halušky s opékaným zelím a škvířenou slaninkou, nebo brynzou  89,- / 109,a podmáslím
Švestkový koláč
29,-

STŘEDA

Rajčatová polévka s rýžovými nudlemi a slunečnicovým pestem
150g Selečí kotletka s rozmarýnovým demiglásem, naše hranolky s růžovou
solí a salátem
150g Divočák v šípkové s karlovarskými knedlíky
350g Selská omeleta s ementálem a salátem
Sacher

ČTVRTEK

Veluté s pečeným kuřetem a máslovou zeleninou
1 ks Kachní stehno s kaštanovou omáčkou, ve výpeku udělanou karotkou
a opékanými šiškami
350g Sandwich s konfitovaným pleckem, smaženou cibulí a BBQ aioli
400g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Hlávkový salát s nálevem z vinného octa

PÁTEK

Špenátová polévka se zastřeným vejcem
150g Hovězí loupaná plec v přírodní šťávě, jidášovo ucho a petrželkové brambory
150g Ragú z krůty se zauzenou paprikou a pečenou rýží
350g Pohankové knedlíčky v omáčce z lopaných rajčat a bazalky
Dort s vanilkovým pudingem, piškoty a lesním ovocem

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

35,124,119,104,35,35,129,107,99,35,35,117,114,107,35,-

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,-

140g Naše / telecí  párky s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

         84,- / 97,-

150g Hovězí klobáska s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

84,-

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

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.

