NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  15. 1. - 21. 1. 2018

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

PONDĚLÍ

Fazolačka s klobáskou a majoránkou
150g Kuře v hoisin omáčce s pečenou rýží a salátkem
150g Karé z mladého selátka v černém ležáku s karamelovou cibulí
a bramborami mačkanými se špekem a petrželí
200g Květák smažený v sezamové strouhance, petrželkové brambory a naše tatarka
Čokoládový muffin s naším malinovým sirupem

ÚTERÝ

Fazolačka s klobáskou a česnekem
400g Těstoviny zapékané se šunkou od kosti a farmářskými vajíčky,
okurkový salát
150g Kuře sous - vide s omáčkou ze sójové smetany a grilovaných loupaných
paprik, jasmínová rýže
3 ks Bavorské knedle s horkým lesním ovocem a zakysanou smetanou
Karotkový koláč s ořechy a citronem

35,124,119,104,35,35,119,119,97,35,-

STŘEDA

Polévka z hovězího žebra s játrovými knedlíčky, nudlemi a zeleninou julienne 35,150g Pivovarský guláš z plece se smaženou cibulkou a bramborákem
117,130g Mořský okoun se šafránovým máslem a lehkým kuskusem
127,400g Noky v houbové omáčce se štípaným parmazánem a rukolovými listy
117,Hlávkové saláty s nálevem z jablečného octa
35,-

ČTVRTEK

Boršč se zakysanou smetanou
150g Hovězí špalek pečený s česnekem a špekem, zadělávaný špenát, chlupaté
knedlíky
400g Rýžové nudle s koriandrem, čerstvou zeleninou, zázvorem a kuřecími
medailonky
350g Spëtzle s pečenou žlutou řepou, nakládanou cibulkou a čerstvým sýrem
Hlávkové saláty s nálevem z jablečného octa

PÁTEK

Krém z pečené zeleniny s drůbkami a muškátem
170g Vepřová pečínka s přitaženým hlávkovým zelím a našimi žemlovými
knedlíky
150g Krůta na bramborovo/ dýňovém pyré s hráškem a oříškem másla
200g Kuřecí jatýrka na šalotce a víně s pečenou šafránovou rýží
Čokoládový dort

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

35,119,117,104,35,35,119,124,107,35,-

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,-

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

147,-

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.

