NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  17. 9. - 21. 9. 2018
KAŽDÝ DEN PRO VÁS K OBĚDU PŘIPRAVUJEME POCTIVÁ  JÍDLA, TATO JÍDLA
PODÁVÁME DENNĚ OD 11:00 DO VYPRODÁNÍ NAVAŘENÝCH PORCÍ

PONDĚLÍ

Frankfurtská polévka s bramborou, zauzenou paprikou a párkem
150g Pečínka s rozmarýnovým demiglásem, dýňovým chutney a brambůrky
400g Slovácké halušky s brynzou, kefírem a opékanou uzenou slaninkou
200g Žampiony smažené v sezamové strouhance, petrželkové brambory,
naše tatarka
Cheesecake

ÚTERÝ

Krupková česnečka s klobáskou a majoránkou
150g Šťavnatá hovězí kýta po burgundsku s merlotem a opékanými šiškami
150g Mořská štika s estragonovou crutinou, citronovou omáčkou
a pečenými brambůrky
400g Kynutí blbouni s horkými ostružinami a zakysanou smetanou
Stracciatella koláč

STŘEDA

Dršťková polévka
500g Kachní pečínka na medu s moravským zelím a žemlovými knedlíky
150g Živáňská z vepřové panenky, červené cibule a zauzené slaninky, salát
a naše hranolky
400g Lasagne s dýňovým pyré, ořechy, čerstvým sýrem a rukolou
Tiramisu s omáčkou z divokých višní

ČTVRTEK

Hrachová polévka s opékanými houstičkami a párkem
150g Krůtí prsa v ořeších s parmazánovým dresingem, pečenou bramborou
a salátem
150g Španělský ptáček, dušená šunková rýže nebo žemlové knedlíky
400g Pohankové placičky se salátem coleslaw
Jablečný závin

PÁTEK

Gulášová polévka
150g Kuře na roštu s caponatou a našimi hranolky
180g Vepřové ramínko na kmínu s karamelizovanou cibulkou a opékaným lokšem
120g Ementál smažený se šunkou od kosti, brambory a naše tatarka
Mramorová bábovka

UVÁDĚNÁ GRAMÁŽ MASA JE ZAMÝŠLENA V SYROVÉM STAVU
PŘEJEME VÁM ZE SRDCE DOBROU CHUŤ

35,127,119,109,35,35,127,129,104,29,39,137,129,119,35,35,127,124,119,29,35,127,119,124,29,-

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

130g

Hovězí tatarák s topinkami

80g

Uleželý pivní sýr s pěnou z ležáku, hořčicí, cibulku a nakládanou 74,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 párky s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem          

74,-

150g

Hovězí klobáska s čerstvým křenem, hořčicí a chlebem

84,-

100g

Smažené uzrálé tvarůžky s hořčicí a čerstvou zeleninou

89,-

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

109,-

350g

Salát z čerstvé zeleniny s hořčicovým dresingem
a grilovaným camembertem

149,-

350g

Salát z čerstvé zeleniny s hořčicovým dresingem a kuřetem

149,-

Přejeme Vám dobrou chuť.

124,-

