NABÍDKA  - Hostinec U Tunelu  12. 11. - 18. 11. 2018
KAŽDÝ DEN PRO VÁS K OBĚDU PŘIPRAVUJEME POCTIVÁ  JÍDLA, TATO JÍDLA
PODÁVÁME DENNĚ OD 11:00 DO VYPRODÁNÍ NAVAŘENÝCH PORCÍ

PONDĚLÍ
Polévka s hašé z jehněčího hřbetu a máslovou zeleninou
150g Ramínko ze selátka na hříbkách s pečenou rýží
150g Medailonky z kuřete s našimi hranolky a chilli salsou
400g Omeleta s brambůrky, jarní cibulkou a ementálem
Kinder dortík
ÚTERÝ

Polévka z volské oháňky s nudlemi a játrovými knedlíčky
170g Smažená kotleta s bramborovým salátem
200g Jemně zauzené kuřátko na rizotu z černé čočky a karamelové cibulky
400g Zemlbába - loupáky zapékané s vanilkovým tvarohem, hrozinkami a jablky
Jogurtový dortík s lesním ovocem

STŘEDA

Dršťková polévka
700g Polovic kachničky s dušeným zelím a žemlovými knedlíky
150g Fish & chips s naší majonézou
400g Ragú z máslové dýně s curry pastou, kokosem a citronovou trávou,
opékaná chlebová placka
Dortík se slaným karamelem

ČTVRTEK

Boršč s telecím krkem a zakysanou smetanou
170g Sekaná pečeně s bramborovou kaší
150g Svíčková na smetaně s brusnicemi a žemlovými knedlíky
400g Parmazánové gnocchi s omáčkou z pečených paprik a šalotky, nakládaná
žlutá řepa
Karotkový koláč

35,124,127,119,39,35,129,124,119,39,39,147,127,124,39,35,119,127,124,37,-

PÁTEK

Polévka z pečeného kuřete s krupičkou a petrželkou
35,150g Kuře smažené v corn flakes s pečenými grenaillemi a aioli se zauzenou
127,paprikou
400g Lasagne zapékané s ragú z telecího hřbetu, mozzarellou a omáčkou
124,z loupaných masitých rajčat
400g Čočka na kyselo s pečenými vejci, restovanou cibulkou a nakládanou       99,- / 124,okurkou (opékanou hovězí klobásou)
Salát z čerstvé zeleniny s bylinkovým jogurtem
39,-

SOBOTA - SOBOTNÍ ŘÍZKOVÁNÍ VE VAŠEM HOSTINCI
150g
200g
200g
150g

Telecí řízek v jemné strouhance smažený na másle
Vepřová krkovička smažená v žemlové strouhance s česnekem na sádle
Filet z kuřátka smažený v corn flakes na slunečnicovém oleji
Mořská štika smažená v pivním těstíčku na slunečnicovém oleji

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

214,147,147,147,-

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

130g

Hovězí tatarák s topinkami

124,-

80g

Uleželý pivní sýr s pěnou z ležáku, hořčicí, cibulku a nakládanou
okurkou

74,-

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.

