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TÝDENNÍ MENU 30. 1. - 3. 2. 2023 

 

Pondělí 

 

polévka: Hráškový krém se zakysanou smetanou  55 Kč 
1. Kuřecí Cordon Bleu, bramborová kaše, kyselá okurka  169 Kč 
2. Halušky s brynzou a slaninou  149 Kč 
3. Lasagne bolognese, parmezán, rukola  179 Kč 
4. Mexické Burrito s grilovaným kuřecím masem, zeleninou a cheddarem, smetanový dip s koriandrem  189 Kč 

 
Úterý 
 

polévka: Kulajda s houbami  55 Kč 
1. Pomalu pečené vepřové výpečky se špenátem, domácí bramborové špalíčky, restovaná cibulka  159 Kč 
2. Kuřecí špíz v jogurtové marinádě Tandoori, grilované brambůrky, smetanový dip s koriandrem a pomerančovým 

pepřem  179 Kč 
3. Steak z vepřové panenky, tagliatelle s hříbkovo-smetanovou omáčkou, rukola  219 Kč 
4. Grilovaný kozí sýr na mixu listových salátů, medová zálivka, pečené ořechy, brusinky, rozpečená bagetka  189 Kč 

 
Středa 

 

polévka: Domácí česnečka se slaninou, bramborami a sýrem  55 Kč 
1. Mořská štika v parmezánovém trojobalu, bramborová kaše, bylinkové pesto  169 Kč 
2. Hovězí svíčková na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky  199 Kč 
3. Kuřecí Teriyaki se sezamem a lahůdkovou cibulkou, jasmínová rýže  169 Kč 
4. Steak z lososa, grilované brambůrky s pomerančovým pepřem a citrónem, limetovo-kaparový dip se zakysanou 

smetanou  239 Kč 
 
Čtvrtek 

 

polévka: Valašská zelňačka s klobásou  55 Kč 
1. Grilované domácí čevapčiči, petrželové brambory, plnotučná hořčice, červená cibulka  159 Kč 
2. Penne v krémové sýrové omáčce s restovanými žampiony a sušenými rajčaty, grilované kuřecí prsíčko, rukola, 

parmezán  179 Kč 
3. Hovězí líčka na karamelizované kořenové zelenině a červeném víně, smetanové bramborové pyré  209 Kč 
4. Domácí kynuté švestkové knedlíky, smetanový tvaroh, povidlový přeliv, perníková drobenka na přepuštěném másle  

149 Kč 
 
Pátek 

 

polévka: Drůbeží vývar s domácími játrovými knedlíčky a kořenovou zeleninou  55 Kč 
1. Grilovaná vepřová játra se slaninou, petrželové brambory, domácí tatarská omáčka  159 Kč 
2. BBQ Bacon Burger - hovězí burger v domácí bulce, cheddar, grilovaná slanina, cibulové chutney, kyselá okurka, bbq 

mayo, belgické hranolky, domácí tatarská omáčka  219 Kč 
3. Pomalu pečený vepřový guláš na pivu, domácí bramboráčky  169 Kč 
4. Grilované kuřecí prsíčko s pečenou slaninou na mixu listových salátů, dressing Caesar, parmezán, rozpečená 

bagetka  189 Kč 

 
Aktuální nabídku naleznete také na www.tradice1894.cz a facebook.com/bistro.tradice. 

 

OBĚD U NÁS si můžete užít v prostorách bistra i v kavárny 
 

JÍDLO S SEBOU + ROZVOZ  10:30 - 14 hod. 
 

objednávky již od 9:00 na 777 88 1894 
 

rádi vám připravíme také: 
 

espresso – lungo - americano – café macchiato - cappuccino – café latte – flat white 
& 

BEZÉ ORIGINAL TRADICE a další dezerty z aktuální nabídky 
 

Úhradu můžete provést hotově nebo platební kartou - prosíme hlaste předem 

 

http://www.tradice1894.cz/
https://www.facebook.com/bistro.tradice

