
 

Týdenní polední nabídka  

restaurace Tomášov**** 

 

Přidejte si náš nový facebook profil Hotel Tomášov a buďte informováni o novinkách  

v restauraci i Hotelu Tomášov**** mezi prvními.  

 

Pondělí 16.7. 2018 

Polední menu 

Zeleninová polévka s kuskusem   1a,3,7,9 

Tortellinový salát s čerstvou zeleninou a sýrem   1a,3,7                     … 95 Kč 

Vepřová plec na kmínu s jasmínovou rýží a kompotem     6,9,10                        … 105 Kč 

Kuře na paprice a gnocchi     1a,3,7                    … 115 Kč 

Filet z candáta s grilovanou zeleninou    4,7,9                 … 145 Kč 

 

Úterý  17.7. 2018 

Polední menu 

Rajská polévka s hvězdičkami      1a,7,9 

Čočka na kyselo se 2 vejci, chléb a sterilovaným okurkem    1a,3,7,9,10    … 90 Kč 

Mexická tortilla s kuřecím masem, smetanový dip a zeleninová obloha    1a,7,9              … 105 Kč 

Zapečená tatranská kotleta s bramborovou kaší a zeleninovým salátem      1a,9              … 115 Kč 

Špagety Carbonara se slaninou, vejci a parmazánem    1a,3,7                               … 129 Kč 

 

Středa 18.7. 2018 

Polední menu 

Polévka z vaječné jíšky     1a,3,7,9,13 

Palačinky s džemem a tvarohem    1a,1b,1c,3,7,9                       … 90 Kč  

Smažené rybí filé s vařenými bramborami s máslem a pórkem, kompot                  … 105 Kč 

Pečená selská krkovička se šťouchanými bramborami a teplý zelný salát   1a,7,8,12        … 115 Kč 

Rukolový salát s kozím sýrem a červenou řepou, toast     7                                                     … 129 Kč 

 

Čtvrtek 19.7. 2018 

Polední menu 

Kroupová polévka s uzeným masem    1a,7,9 

Zeleninové rizoto sypané sýrem a zeleninový salát    1a,3,7,10                  … 90 Kč 

Zapečené kuřecí prsíčko se šunkou a sýrem s bramborovou kaší    1a,3               … 115 Kč 

Hovězí kostky na houbách s dušenou rýží a zeleninovým salátem    1a,7               … 115 Kč 

Kuřecí caesar salát s krutony a parmazánem       1a,3,7                 … 129 Kč 

 

Pátek 20.7. 2018 

Polední menu 

Kuřecí vývar s těstovinami   1a,9 

Smažený květák s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou    1a,3,7,9   … 95 Kč 

Kuřecí roláda s dušenou rýží a ovocným kompotem     1a,7,9                … 115 Kč 

Hovězí roštěnka na slanině s dušenou rýží a ovocným kompotem   1a               … 115 Kč 

Míchaný zeleninový salát s kousky lososa      4,7,9                 … 145 Kč 

 

 

K polednímu menu nabízíme espresso se sladkou tečkou za příznivou cenu 46Kč. 
Pokrmy obsahují alergeny, seznam všech alergenů na vyžádání u obsluhy 


