NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  22. 10. - 28. 10. 2018
KAŽDÝ DEN PRO VÁS K OBĚDU PŘIPRAVUJEME POCTIVÁ  JÍDLA, TATO JÍDLA
PODÁVÁME DENNĚ OD 11:00 DO VYPRODÁNÍ NAVAŘENÝCH PORCÍ

PONDĚLÍ

Polévka s máslovou karotkou a krupičkovými nočky
400g Grilovaná žebírka s kouřovým barbecue, blue cheese omáčkou, čerstvou
zeleninou a chlebem
150g Pečená šunka od kosti s kysaným zelím, bramborákem a smaženou cibulkou
400g Rissoto s lesními houbami, tymiánem a štípaným parmazánem
Zelný salát s čerstvě mletým křenem

ÚTERÝ

Fazolačka s klobáskou a paprikovou zásmažkou
150g Vídeňský řízek z telecí kýty, lehký bavorský salát z brambůrek
a zelené cibulky
150g Steak z krůty s prosciuttem, pečeným rajčetem a polentovou gratinou
350g Kapustové placky s listovými saláty, malinovým octem
a bylinkovou bagetkou
Trhance s rumovými višněmi

STŘEDA

Slepičí polévka s nudlemi a petrželkou
150g Šťavnatý roastbeef se smetanovými brambůrky a salátkem
150g Medailonky z panenky s caponatou a našimi hranolky
350g Selská omeleta s opékanou paprikou, šalotkou a ementálem
Jogurtový dortík s lesním ovocem

ČTVRTEK

Gulášová polévka s Maďarskou paprikou
150g Srnčí v šípkové omáčce s karlovarskými knedlíky
150g Filátka z kukuřičného kuřete s liškovou omáčkou a jasmínovou rýží
150g Ementál smažený se šunkou od kosti, petrželkové brambůrky a naše tatarka
Makovník s citronovou polevou

PÁTEK

Polévka z uzeného žebra s krupkami, česnekem a majoránkou
180g Zabijačkový guláš s křenem a žemlovými knedlíky
400g Lasagne zapékané s kuřetem, smetanou, mozzarellou, pečenými
rajčaty a bazalkou
350g Mladý špenát s nočky a šafránovým máslem
Pannacota s jahodami

SOBOTA - SOBOTNÍ ŘÍZKOVÁNÍ VE VAŠEM HOSTINCI

Boršč s telecí plecí a zakysanou smetanou
150g Telecí řízek v jemné strouhance smažený na másle
200g Vepřová krkovička smažená v žemlové strouhance s česnekem na sádle
200g Filet z kuřátka smažený v corn flakes na slunečnicovém oleji
150g Mořská štika smažená v pivním těstíčku na slunečnicovém oleji
Buchty s letošními povidly nebo tvarohem s hrozinkami a citronovou kůrou

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

35,137,124,119,29,35,137,127,119,37,35,137,127,119,39,35,134,127,124,37,35,119,127,114,37,35,214,147,147,147,39,-

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,-

100g

Smažené uzrálé tvarůžky s hořčicí a čerstvou zeleninou

94,-

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
kuřetem nebo s grilovaným camembertem

149,-

1 ks

Opékaná jaternice s vejmrdou, hořčicí a kvašeným zelím

74,-

1 ks

Grilované koleno s vejmrdou, nakládanou okurkou a hořčicí

197,-

Přejeme Vám dobrou chuť.

124,-

