
 

 

        Týdenní polední nabídka 
         restaurace Tomášov**** 
 

 
Pondělí 06.5.2019 
Polední menu 
Fazolová polévka   1a,7,9        
Penne s boloňským ragů z červené čočky sypané sýrem   1a,7                        … 115 Kč 
Steak z vepřové krkovičky s opékanými bramborami s pepřovou omáčkou   1a,7,9              … 115 Kč 
Kuřecí stehno pečené na rozmarýnu s dušenou rýží a salátem    1a,9               … 115 Kč 
Listový salát s kousky lososa      1a,1b,1c,4,7                    … 145 Kč 
Výběr ze salátového baru                             … 49 Kč/99 Kč 
 

Uterý 07.5.2019 
Polední menu 
Špenátová polévka   1c,7,9        
Zeleninové bulgureto se sušenými rajčaty sypané sýrem    7                        … 105 Kč 
Vepřová kotleta s kukuřicí a slaninou se šťouchanými bramborami a okurkem   1a,3,7,9,10             … 115 Kč 
Asijské kuřecí nudličky se zázvorem a ananasem s basmati rýží      1a,7,9               … 115 Kč 
Míchaný salát s kozím sýrem a česnekovou bagetou                    … 129 Kč 
Výběr ze salátového baru                             … 49 Kč/99 Kč 

 
Středa 08.5.2019 
 

Restaurace otevřena 
Výběr ze stálého jídelního lístku 
 
Čtvrtek 09.5.2019 
Polední menu 
Cibulová polévka s krutony   1a,9 
Taštičky plněné povidly sypané perníkem s máslem a cukrem   1a,7,12              … 105 Kč 
Mozaiková sekaná pečeně s bramborovou kaší a sterilovaným okurkem   1a,7                               … 115 Kč 
Uzená krkovička s křenovou omáčkou a houskovým knedlíkem   1a,3,7               … 115 Kč 
Hovězí medailonky s ratatouille a jullienne hranolky     1a,1b,1c,7                … 159 Kč 
Výběr ze salátového baru                  … 49 Kč/99 Kč
                  

Pátek 10.5.2019 
Polední menu 
Kuřecí vývar s těstovinami    1a,3,6,7,9,13 
Salát z červené čočky s bulgurem a zeleninou s celozrnnou raženkou   1a,1b,7                      … 95 Kč 
Pečené vepřové koleno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem    1a,3,7                               … 115 Kč 
Holandský řízek a vařené brambory s máslem a pórkem    1a,3,7               … 115 Kč 
Špagety carbonara se slaninou, vejci a parmazánem  1a,3,7               … 149 Kč 
Výběr ze salátového baru                  … 49 Kč/99 Kč 
 
K polednímu menu nabízíme espresso se sladkou tečkou za příznivou cenu 46Kč 
Pokrmy obsahují alergeny, seznam všech alergenů na vyžádání u obsluhy 

 
 


