
 

 

 

Týdenní polední nabídka 
restaurace Tomášov**** 

 

Pondělí 9.12.2019 
Polední menu 

Květáková polévka 1a,7,9,13                                            

Celerový salát s ořechy a celozrnnou raženkou 1a,3,7,8,9,10,11                 … 105 Kč 

Zapečené prsíčko capresse s bramborovou kaší 1a,7,9              … 119 Kč 

Pečená vepřová kýta po selsku s dušeným zelím a vařenými brambory 9      …119 Kč 

Vepřová panenka s rajčatovým concassé a bagetou 1a,3,7,9,13                …149 Kč 

Filet z candáta s fazolovými lusky se slaninou 1a,3,4,7,9,13                              …159 Kč 

     

Úterý 10.12.2019  
Polední menu 

Polévka kulajda 1a,3,7,9,13        

Sójové maso po čínsku s rýží 1a,3,6,7,13            …  105 Kč 

Medovo-hořčičné kuřecí paličky se šťouchanými brambory a salátem 7,9,10          …  115 Kč 

Fazole na kyselo s uzenou krkovičkou a chlebem 1a                    …  115 Kč 

Špagety carbonara se slaninou, vejcem a parmazánem 1a,3,7              …129 Kč 

Losos na kopru se zeleninou ratatouille 4                   …159 Kč 

   

Středa 11.12.2019 
Polední menu 

Zeleninová polévka s cizrnou 1a,3,7,9,13                     

Fazolové lusky na smetaně se dvěma vejci a s vařenými brambory 1a,3,7,9,13           … 95 Kč 

Kuřecí kung-pao s dušenou rýží 1a,3,5,6,7,9,11                              … 115 Kč 

Segedínský guláš s houskovými knedlíky 1a,7,12                               … 119 Kč 

Grilovaný tuňák se zeleninovým salátem 4               … 159 Kč 

Grilované tygří krevety s koriandrem 1a,2,3,7,9,10,12,13                …159 Kč 

 

Čtvrtek 12.12.2019 

Polední menu 

Dršťková polévka 1a,3,7,9,13 

Zapečené rybí filé s kapiemi, uzeným sýrem, smetanou a s vařenými brambory  4,7,9      … 115 Kč 

Penne s kuřecími kousky a omáčkou dor blue 1a,3,6,7,9,13                … 105 Kč 

Uzené maso s přírodní šťávou, bramborovou kaší a sterilovaným okurkem 1a,3,7,9,13               … 115 Kč 

Chow mein z hovězí svíčkové s vaječnými nudlemi a zeleninou  1a,6          … 149 Kč 
Šafránové rizoto s uzeným lososem 4,7                   …159 Kč 
 
                  

Pátek 13.12.2019 
Polední menu 

Kuřecí vývar s těstovinami 1a,3,6,7,9,13 

Guláš z hlívy ústřičné s chlebem 1a,3,7,9,13                      … 105 Kč 

Hovězí plátek na houbách s divokou rýží a salátem  1a,3,6,7,9,13                    … 115 Kč 

Smažený holandský řízek s brambory s máslem a pórkem 1a,3,7,9,10,12                          … 119 Kč 

Krůtí prsíčko obalené v prosciuttu s rozmarýnovými bramborami 9                  …159 Kč 

Grilovaný mořský vlk s rizotem 4,7,9                                           …159 Kč 

 

 

Pokrmy obsahují alergeny, seznam všech alergenů na vyžádání u obsluhy 


