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TÝDENNÍ MENU 23. - 27. 1. 2023 

 
Pondělí 

 

polévka: Špenátová se sýrem  55 Kč 
1. Domácí plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, restované bílé zelí, smažená cibulka  169 Kč 
2. Smažený květák, petrželové brambory, domácí tatarská omáčka  159 Kč 
3. Indická kuřecí Tikka Masala, rýže, koriandr  169 Kč 
4. BBQ vepřová panenka na grilu se slaninou, belgické hranolky, jemná smetanovo-pepřová omáčka  209 

Kč  
 
Úterý 
 

polévka: Čočková se slaninou a kořenovou zeleninou  55 Kč 
1. Domácí holandský řízek, bramborová kaše, kyselá okurka  169 Kč 
2. Houbové lasagne se sýrovou omáčkou a grilovaným kuřecím masem, parmezán, rukola  179 Kč 
3. Pečené nadívané francouzské ½ kuřátko, šťouchané brambory s lahůdkovou cibulkou  179 Kč 
4. Steak z lososa, tagliatelle v krémové pomerančovo-smetanové omáčce, grilovaný citrón a rukola  249 Kč 

Středa 
 

polévka: Krémová tomatová s těstovinami a pestem  55 Kč 
1. Španělský hovězí ptáček, rýže  199 Kč 
2. Kuřecí Piccata Milanese, domácí bramborové gnocchi, parmezán, bylinkové pesto  179 Kč 
3. Francouzské zapečené brambory s uzeným masem a sýrem  159 Kč 
4. Orange chicken, rýže  169 Kč 

 
Čtvrtek 

 

polévka: Kulajda s houbami  55 Kč 
1. Konfitované kachní stehno, karamelizované červené zelí, domácí bramborové špalíčky, restovaná cibulka  

249 Kč 
2. Švédské masové kuličky se smetanovou omáčkou, brusinky, petrželové brambory  159 Kč 
3. Hovězí líčka na červeném víně a karamelizované kořenové zelenině, bramborové smetanové pyré  199 

Kč 
4. Grilované kuřecí prsíčko s pečenou slaninou na mixu listových salátů, dressing Caesar, parmezán, 

rozpečená bagetka  189 Kč 
 
Pátek 

 

polévka: Drůbeží vývar s domácími nudlemi a kořenovou zeleninou  55 Kč 
1. Švýcarské kuřecí řízečky v sýrovém trojobalu pečené v troubě, lehký bramborový salát  179 Kč 
2. Spaghetti Carbonara 169 Kč 
3. Quesadilla s grilovaným kuřecím masem, zeleninou a cheddarem, dip s koriandrem  189 Kč 
4. Barbecue Bacon Burger - hovězí burger v domácí bulce, cheddar, grilovaná slanina, cibulové chutney, 

kyselá okurka, BBQ Mayo, belgické hranolky, domácí tatarská omáčka  219 Kč 
 
 
 

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

OBĚD U NÁS si můžete užít v prostorách bistra i 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 
 

Úhrada hotově nebo platební kartou - prosíme hlaste předem 
 

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