TUKAN

PŘEDKRMY & POLÉVKY
TUKAN
PUB
G
r
rill & Ba

Nakládaný hermelín s bylinkovými olivami
Podávaný s rozpečeným toastem.

55,-

V

FREE ZONE

Keltské houby
Smažené žampiony plněné modrým sýrem,
kapií a pórkem.
65,-

TUKAN FREE

MENU

V

Grilovaná sušená šunka s mozzarellou a
bazalkovým přelivem
Podávaný s rozpečeným toastem.

Mexicana
V

Česneková polévka s vejcem a sýrem

OBJEDNÁVKY JÍDEL
JSOU KAŽDÝ DEN
DO 23 HODIN

35,-

Polévka dle denní nabídky

35,-

Rare 52°C, Medium rare 55°C, Medium 60°C, Medium well 65°C nebo Well done 71°C.

svíčková
roštěnec
panenka
kuřecí

• Fillet Mignon

Podávaný s játrovými knedlíčky a zeleninou. 35,-

Podávaná s opečeným chlebem.

Steaky z hovězí svíčkové připravíme dle Vašeho přání:

• Marinovaný BBQ Steak

Hovězí vývar

40,-

Hovězí steaky jsou připraveny z kvalitní hovězí
svíčkové a roštěnce, vepřové z vepřové
panenky a kuřecí z kuřecích prsou.
Váha steaků je 200 g.

Podávaný s grilovanými
fazolovými lusky, ovoněné
anglickou slaninou a česnekem.

65,-

Fazolová mexická polévka se zakysanou
smetanou a tortilla chips.

STEAKS & GRILLS

130,• Bramborové nočky s kuřecím masem
a špenátem, zapečené sýrem
v gratinovací misce.

230,160,150,130,-

• Smetanové těstoviny Tagliatelle s kuřecím
masem, kukuřicí a parmazánem.

270,-

• Tagliatelle ala Arrabiatta s kuřecím masem,
pestem, kukuřicí, pórkem, černými olivami,
česnekem a parmazánem.

Vysoká hovězí svíčková grilovaná
na pepřové soli, podávaná s
listovým špenátem a pečeným
domácím bramborem s anglickou
slaninou, česnekem a tymiánem.

• Steak Diane

PASTA

190,-

Hovězí roštěná grilovaná na pepřové
soli, podávaná s omáčkou Diane.
Omáčka Diane: restované žampiony na šalotce s máslem, dijonskou hořčicí a
česneku, flambované s koňakem, dochucená bylinkami a zjemněné smetanou.

• Vídeňská roštěná

160,-

Sharers & Deli

Podávaná s grilovanou cibulkou.

• Tatarský biftek z hovězí svíčkové

170,Nakládaný hermelín

Podávaný s topinkami. (Váha tatarského bifteku je150 g)

HLAVNÍ JÍDLA

MEXICKÁ
JÍDLA

ZELENINOVÉ
SALÁTY
Přílohový zeleninový salát

60,- V
Míchaná zelenina s olivovým olejem a pepřovou solí.

Balkánský salát

TM

Chicken Caesar salát

130,Míchané listové saláty ochucené Caesar dressingem
s kuřecími medailonky, parmazánem, sherry rajčátky
a krutony.
TM

PASTA

Topinky s masovou směsí

Mozzarella Salát
130,- V
Míchané listové saláty se sherry rajčátky ochucené
dressingem, podávané s mozzarellou s bazalkovým
pestem a bylinkovými rozpečenými tousty.
Chicken Strips Salát

130,Míchané listové saláty se sherry rajčátky ochucené
dressingem, podávané s kuřecími Stripsy a
bylinkovými rozpečenými tousty.

BURGERY
Beef Burger je vyroben z kvalitního hovězího masa,
Chicken Burger z plátku kuřecích prsou a
Veggie Burger z červených fazolí.

• CLASSIC BEEF BURGER

• CLASSIC CHICKEN BURGER

95,- V

TM

Stripsy Wrap

95,-

155,-

Kuřecí nuggetky, Cibulové kroužky,
BBQ brambory, kukuřičný klas,
TM
CasaDip a bylinkové tousty.

TM

• BRUNCH BURGER

TM

Maxi Plater

160,-

165,-

Chees Plater

Beef Burger, grilovaná anglická slanina, sýr Cheddar,
volské oko, hlávkový salát, tomat, šalotka a
Burger dressing .
TM

• ITALIAN BURGER

170,-

Chicken Burger, mozzarella, pesto, grilovaná sušená šunka,
hlávkový salát, tomat, šalotka a Burger dressing .
TM

170,-

TM

TM

170,-

Beef Burger, grilovaná anglická slanina, sýr Cheddar,
cibulové kroužky, CasaDip , hlávkový salát, tomat,
šalotka a Burger dressing .
TM

PO-ČT 11:00-01:00
PÁ-SO 11:00-02:00
NE
12:00-24:00

Smažené cibulové kroužky
Podávané s CasaDip .

155,-

Chicken Burger, grilovaná anglická slanina, sýr Cheddar,
hlávkový salát, tomat, šalotka a Burger dressing .

• GURMÁN BEEF BURGER

BEEF
&
CHICKEN
BURGER

70,-

TM

Beef Burger, sýr Cheddar, Jalapenos, grilovaná anglická slanina,
CasaDip , hlávkový salát, tomat, šalotka a Burger dressing .

BURGERY
JSOU
PODÁVÁNY
S
HRANOLKAMI

Dunajská klobáska
Klobáska připravená na grilu,
podávaná s pochutinami
a pečivem.

Tortilla plněná čerstvou zeleninou
s kuřecími Stripsy a Casadressingem .

Beef Burger, grilovaná anglická slanina, sýr Cheddar,
hlávkový salát, tomat, šalotka a Burger dressing .

• MEXICAN BURGER

SALÁTY

85,-

Česneková topinka s masovou
směsí, zapečená modrým sýrem.

60,- V

Ochucená míchaná zelenina s balkánským
sýrem a olivami.

STEAKY

60,- V

Podávaný s pečivem.

160,-

Sýr eidam, sýr camembert, modrý sýr,
olivy, Dunajská klobáska a
bylinkové tousty.

Tukan Plater

220,-

Grilovaná sušená šunka s mozzarellou,
kuřecí nuggetky, cibulové kroužky,
nakládaný hermelín, kukuřičný klas,
TM
olivy, CasaDip a bylinkové tousty.

Arašídy

30,- V

Chips

35,- V

Mandle

40,- V

Pražené mandle

45,- V

Černé olivy

30,- V

TM

• GURMÁN CHICKEN BURGER

170,-

Chicken Burger, grilovaná anglická slanina, sýr Cheddar,
cibulové kroužky, CasaDip , hlávkový salát, tomat,
šalotka a Burger dressing .
TM

TM

• VEGGIE BURGER

150,- V
TM

Veggie Burger, sýr Cheddar, cibulové kroužky, CasaDip ,
hlávkový salát, tomat, šalotka a Burger dressing .
TM

DESERTY

BEZMASÁ JÍDLA

HLAVNÍ JÍDLA

Smažené žampiony

95,-

TM

Zmrzlinový pohár

Podávané s ColeslawDipem.

Smažený eidam nebo hermelín

• Smažený kuřecí nebo vepřový řízek •
TM

Podávaný s ColeslawDipem.

Podávaný s grilovaným tomatem a bylinkovým máslem.

V

130,-

Vegetariánský kotlík
135,BBQ brambory, čerstvá zelenina a sýr Cheddar,
zapečené sýrem a podávané se zakysanou
smetanou.
Zeleninová bowle

V

135,-

• Hadí prsa •
Smažené kuřecí nudličky naložené v asijském těstíčku, podávané s kukuřicí.

• Parmesan Chicken •

V

Podávané s coleslaw salátem.

• Kuřecí medailonky na červeném kari •
Podávané s omáčkou z modrého sýru a kari.

95,-

130,-

• Kuřecí steak na provensálských bylinkách •

135,-

Grilovaná čerstvá zelenina s česnekem a
fazolkami.

Palačinky plněné ovocem
a čokoládovou polevou,
podávané se zmrzlinou
a šlehačkou.

PRO MALÉ JEDLÍKY

Vepřová panenka, klobáska, kapie, pórek, tomat, feferonka, křen, chilli, worcester.

155,-

150,-

KOTLÍK JACKA ROZPAROVAČE 155,BBQ brambory, kuřecí maso, zelenina a sýr Cheddar,
zapečené sýrem a podávané se zakysanou smetanou.

Treska v tradičním těstíčku,
podávaná s tatarskou omáčkou.

CLUB SANDWICH

V

HR ČE
AN TN
Sandwich s kuřecím masem, sýrem
OL Ě
Chedar, grilovanou anglickou slaninou,
EK
tomatem,Casadressingem a salátem.
TM

Burritos chicken spinach

235,165,155,135,-

135,-

Zapečené tortilly plněné mexickým
špenátem s kuřecím masem,
podávané se zakysanou
smetanou.

150,-

Chilli con carne
Mexický hovězí guláš s tomaty a
fazolemi, podávaný se zakysanou
smetanou a pečivem.

RESTAURACE FORMANKA
Hustopeče, Šafaříkova 21

• Kuřecí steak s broskví a sýrem •
V

ZÁVĚREM

JÍDLA PRO MALÉ
JEDLÍKY JSOU
SERVÍROVÁNY
S HRANOLKY,
NEBO MAČKANÝM
BRAMBOREM S
MÁSLEM

145,-

HOTEL & CAMP
Hustopeče, Šafaříkova 21

Neobdržíte-li při platbě účtenku

90,-

kontakt: 739 376 013

vystavenou registrační pokladnou,
Vaši útratu je povinnen uhradit
účtující číšník

Objednávky jídel přijímáme do 23.00 hod

PŘÍLOHY

V případě Vašeho zájmu, Vám obsluha
ráda poskytne gramáže nabízeného
sortimentu, gramáže jsou
uvedené v syrovém stavu

www.formanka.net
www.tukan.cz

dárkový voucher
Dárkovým VOUCHEREM potěšíte své blízké,
oceníte práci svých zaměstnanců a
poděkujete za spolupráci svým
obchodním partnerům.

• Hranolky

35,-

• Americké BBQ brambory

35,-

• Vařené brambory s máslem

35,-

= ostrá jídla
V = jídla vhodná pro vegetariány

• Mačkané brambory

35,-

Jídla z ryb mohou obsahovat malé kosti

• Americké BBQ brambory s česnekem
a zapečené modrým sýrem

40,-

Fotky jídel jsou pouze orientační

• Pečené brambory Provance

40,-

Smetana, anglická slanina s cibulkou a česnek.

Anglická slanina s cibulkou, česnek a tymián.

165,-

Grilovaná vepřová panenka se sušenou šunkou a
dijonskou hořčicí, podávená se smetanovými žampiony.
HR VČE
AN TN
OL Ě
EK

Fajita
svíčková
roštěnec
panenka
kuřecí

65,-

• Grilované fazolové lusky, ovoněné
anglickou slaninou a česnekem

40,-

• Rozpečené bylinkové tousty

35,-

4 kusy.

• Pečivo

20,-

Jídla mohou obsahovat alergeny 1 - 14 dle seznamu alergenů
publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014
směrnicí 1169/2011 EU. Seznam alergenů: 1.obiloviny
obsahující lepek, 2.korýši a výrobky z nich, 3.vejce a výrobky z
nich, 4.ryby a výrobky z nich, 5.arašídy a výrobky z nich,
6.sojová zrna a výrobky z nich, 7.mléko a výrobky z něj včetně
laktózy, 8.ořechy: mandle, lískové, vlašské, makadamové,
pekanové, queenslandské a para ořechy, kešu, pistácie,
9.celer a výrobky z něj, 10.hořčice a výrobky z ní, 11.sezamová
semínka a výrobky z nich, 12.oxid siřičitý a siřičitany,
13.vlčí bob a výrobky z něj, 14.měkkýši a výrobky z nich

Tento VOUHER můžete zakoupit a použít v
provozovnách restaurace
TUKAN & FORMANKA.
VOUCHER má hodnotu 500Kč.

tukan&formanka voucher
xx1401010001xx

CZK500 VOUCHER

Jméno

150,-

• Tatarská omáčka

20,-

• Pochutiny

20,-

TM

20,-

• CasaDip

Pokud jste u nás byli spokojeni, řekněte
to ostatním, pokud ne, Vaše připomínky
prosím zašlete elektronickou poštou
na adresu filip@tukan.cz

500 500 pětset korun českých
CZK

DIJONSKÝ ROLOVANÝ ŠPÍZ

FISH AND CHIPS

MEXICKÉ
SPECIALITY

180,-

GR 100 205,AM 0
Ů

kontakt: 542 210 896, 739 631 917

45,-

CZK

ŽEBRA NA GRILU

TUKAN LONDON PUB GRILL & BAR
Brno - centrum, Masarykova 32

kontakt: 739 376 013

• Smažená treska •

Marinovaná vepřová žebra
TM
podávaná s pečivem a CasaDip .

65,-

• Smažené kuřecí nugetky •

• Smažený sýr •

Filovaný steak s restovanou
zeleninou, podávaný s
rozpečenou tortillou a
zakysanou smetanou.

65,-

145,-

• Pikantní flamendr „TUKAN“ v bramboráku •

Kuřecí rolka plněná sušenou šunkou a mozzarellou,
podávaná na zeleninovým ratatouille.

Maliny, vanilková zmrzlina, šlehačka,
čokoládová poleva.

Marlenka podávaná se šlehačkou
a čokoládovou polevou.

• Panenka de fromage •

FILOVANÁ KUŘECÍ ROLKA

Ovoce, tři druhy zmrzliny,
vaječný likér, šlehačka,
čokoládová poleva.

Marlenka

135,-

Medailonky z panenky zapečené sýrovou krustou a podávané s grilovanými
fazolovými lusky, ovoněné anglickou slaninou a česnekem.

Hovězí svíčková, vepřová panenka
TM
a kuřecí prsa, podávaná s CasaDip .

kontakt: 541 229 666, 739 631 916

Palačinky SweetHarmony

Podávaný s ColeslawDipem.

GR 300
AM
Ů

TUKAN LONDON PUB GRILL & BAR
Brno - Řečkovice, Böhmova 13

55,-

Horké maliny se zmrzlinou
95,-

TM

• Smažená kuřecí kapsa plněná sýrovou
fáší s kukuřicí •
TM

LANZELOTŮV MEČ

Tři druhy zmrzliny, šlehačka,
čokoládová poleva.

Zmrzlinový pohár Speciál

Grilovaný a filovaný kuřecí plátek s parmazánem a sušenou šunkou, podávaný s ColeslawDipem. 145,.

SPECIALITY
TUKAN

naše provozovny

V

tukan.cz formanka.net

