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Kvalitní obědy pro celou rodinu s sebou

DÁRKOVÉ POUKAZY
Udělejte svým blízkým radost

I v této době pro vás denně vaříme! Přijďte si k nám pro polední menu s sebou. Všechny chody připravujeme z kvalitních

HODNOTOVÉ POUKAZY nyní s prodlouženou platností

čerstvých surovin a dbáme nejvyššího hygienického standardu. Obědy můžete koupit již zabalené v obchodě Bistrotéky

Věnujte dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč nebo 1000 Kč na

Valachy denně nejpozději od 10:30 do vyprodání:

cokoliv, na čem si vaši blízcí pochutnají. Poukaz lze využít na
cokoli: třeba oběd nebo večeři, nákup v obchodě Bistrotéky

polévka dle denní nabídky

Valachy, nebo na kávu a dezert v kavárně.

výběr ze dvou hlavních jídel

Dárkové poukazy zakoupíte
u pokladny obchodu

naše čerstvé obložené bagety

Bistrotéky Valachy ve 2.
poschodí Obchodního

Tip: Nově si můžete menu objednat na

domu Zlín.Více na

www.bistrotekavalachy.sebou.cz. Jednoduše

www.bistrovalachy.cz

si vyberete z denní nabídky a následně si oběd
vyzvednete u nás v obchodě. Nestane se tak, že by na vás oběd nezbyl.

AKCE:

							
Objednejte si menu na celý týden dopředu v našem e-shopu! Je to jednoduché. Navštivte náš e-shop
www.valachymarket.cz, vložte porci do košíku, objednejte a během poledne se jen zastavíte v našem obchodě

Právě nyní zakoupíte
poukaz s platností 1 rok!

Bistrotéky Valachy a oběd vyzvednete. Více na www.bistrovalachy.cz.

Originální vánoční dárky – Překvapte své kolegy a blízké!
Připravili jsme pro vás unikátní dárkové kolekce vybraných delikates, připravených s láskou z kuchyně týmu Bistrotéky
Valachy a Resortu Valachy.
Jedlé dárky jsou ideální jako vánoční překvapení pro obchodní partnery, klienty, zaměstnance, ale i přátele a rodinu.
Dárkové balení nabízíme ve více variantách, které obsahují některé z níže uvedených dobrot:

L

dárky

NÁ

Slaný karamel ve vánoční variantě
Škvarky a sádlo
Unikátní vánoční
Cantuccini s pistácií
Domácí linecká marmeláda
Sněhové pusinky
ITOVA
IM
Náš domácí mangovo-pomerančový sirup
Cookies
Vánoční pečený čaj
DICE
Výborné perníčky od našich cukrářek
Sušenky Shortbread (delikátní parmezánové sušenky)
Vybrané kvalitní víno v dárkovém balení
Naše Valachy slivovice

POUKAZY NA KURZY VAŘENÍ
Originální dárek, který potěší každého milovníka vaření.
Obdarujte sebe nebo svého blízkého kurzem vaření.
Nadcházející kurzy:
6. 12.

Thajská kuchyně III.

7. 12.

Kurz pečení kvasového chleba

		

Kurzy 2021

E

17. 1.

Velká pánská jízda

18. 1.

Velká pánská jízda

19. 1.

Kurz pečení frgálů

26. 1.

Kurz pečení kvasového chleba

31. 1.

Kurz italské gastronomie

1. 2.

Kurz steaky a omáčky

NÁŠ TIP!

Kontaktujte nás na sales@valachy.cz nebo info@bistrovalachy.cz a my vám rádi připravíme nabídku. Více informací
na www.bistrovalachy.cz

Exkluzivní vánoční cukroví? Objednejte si u nás!
Vánoce se blíží, nejvyšší čas myslet na vánoční cukroví. Máme pro vás skvělou zprávu! Letos si můžete objednat cukroví
na sváteční stůl od našich cukrářek, jejichž umění už jistě znáte z nabídky našich skvělých dezertů, buchet či dortů.
Pečeme z prvotřídních surovin, bez náhražek, poctivá ruční práce a vynikající chuť je samozřejmostí.
Nabízíme vám objednat si krabici cukroví, která se skládá z mixu následujících dobrot:

Arašídový nugát
Vánoční makronky
Rohlíčky s pravou vanilkou
Pracny s pařížským krémem
Karamelové ořechy
Griliáš slaný karamel

Laskonky kokosové s malinami
Burizonová roláda s ořechy
Kakaové cukroví s čokoládovým karamelem
Čokoládové košíčky se slanými pistáciemi
Vosí hnízda s lískovo-oříškovým krémem
Linecké cukroví s naší marmeládou

Více o kurzech na www.bistrovalachy.cz. Změny pro
případ vládních nařízení jsou vyhrazeny.

POUKAZY NA MASÁŽ
Darujte svým blízkým 50, 80 nebo 100 minut skvělého odpočinku ve formě masáže. Potěšte své nejbližší a darujte jim
chvíle relaxace v příjemném prostředí centra Fyzio Garden,
které najdete vedle Bistrotéky Valachy. Obdarovaný si může
vybrat z tradičních a klasických masáží a navíc si vychutná
šálek kvalitního čaje v relaxační zóně s výhledem na Zlín.

1 kg cukroví – 999 Kč (Obsahuje přibližně 80 ks.)
0,5 kg cukroví – 550 Kč (Obsahuje přibližně 45 ks.)
Cukroví objednávejte na našem e-shopu www.valachymarket.cz do 6. 12. 2020. Více na www.bistrovalachy.cz

Nakupujte bezpečně přes e-shop
Zdraví je to nejcennější, co máme, a proto vám chceme vyjít maximálně vstříc. V našem
e-shopu www.valachymarket.cz můžete vybírat z širokého sortimentu takřka 1 000
druhů zboží od trvanlivých potravin přes ovoce, zeleninu, mléčné či uzenářské výrobky
až po denně čerstvý kvasový chléb a další pečivo z naší pekárny či naše polední menu
s sebou. Stačí jen kliknutím vkládat do košíku a my v obchodě nakoupíme za vás. Vy si
jen přijedete nákup vyzvednout a nemusíte se tak v obchodě dlouho zdržovat.

Objednejte dárkový poukaz na www.fyziogarden.cz.
Právě teď dárkové poukazy s platností dva roky!

Husí hody v Bistrotéce

			

Tradiční husí hody oslavíme letos od 7. do 15. listopadu.

Oslavy svatého Martina, které připadají na 11. listopadu, jsou jedny z nejstarších dochovaných tradic, které jsou
oslavovány po celé Evropě. Tento den je dnem veselic, lovů, zabijaček a v neposlední řadě ochutnávky prvních vín. Málokdo
si už v dnešní době dokáže představit začátek podzimu bez krásně zlatavě upečené husy se zelím a svatomartinským
vínem. Náš tým skvělých kuchařů si pro vás připravuje speciální svatomartinské menu.
Doufáme, že se na husí hody společně potkáme u nás v Bistrotéce, ale pokud nám to situace nedovolí, máme pro vás
připraveno náhradní řešení. Sledujte naše webové stránky www.bistrovalachy.cz, kde pravidelně aktualizujeme
informace o současném stavu.
Maďarské husy, kachny a kuřata prvotřídní kvality na objednávku: (vše čerstvé, chlazené)
Kachna celá bez jater cca 3 - 4 kg....230 Kč/kg
Kachní prsa Magret cca 350 – 400 g....500 Kč/kg

ALIT
KV

Kachní stehna cca 350 – 400 g....290 Kč/kg
Husa celá bez jater cca 4 - 6 kg....250 Kč/kg
Husí játra FOIE GRAS cca 700- 900g....1400 Kč/kg

GURMÁNSKÁ SPECIALITA!

Husí stehna cca 450 - 500g....330 Kč/kg

ARS

Kuře kukuřičné prémium cca 2kg celé bez drobů....160 Kč/kg

Objednávejte do pátku 6. 11. – k vyzvednutí 13. 11.
Osobně v obchodě

Emailem na objednavky@bistrovalachy.cz

Na e-shopu www.valachymarket.cz

TIP Z OBCHODU: BIO MASO Z FARMY RUDIMOV
Nově si v našem obchodě Bistrotéky Valachy můžete

Vitamíny na zvýšení imunity

objednat masovou bedýnku z farmy Rudimov, která je naším
osvědčeným dodavatelem.

Nezapomínejte v tyto dny na vitamíny, které posílí vaši imunitu. V našem obchodě nakoupíte čerstvé ovoce i zeleninu.
Doporučujeme vyzkoušet vitamínové nápoje:

Bio farma Rudimov vyhrála uznávané ocenění Biopotravina
roku 2020 v kategorii steaková masa.

Zázvorový nápoj Rochester Ginger

5 day shot - Elixír zdraví v 5ti denní kůře

Bedýnka Family 5 kg

Originální nealkoholický nápoj ze zázvoru, petrklíče a černého

Výběr ze tří variant chutí:

Cena 1 kg je 359 Kč

bezu. Ideální pro přípravu domácích limonád, míchaných

1. Ananas, jablko, citrón, šťáva z kořene kurkumy, extrakt

Hovězí přední
Hovězí zadní
Hovězí polévkovou směs
Hovězí steakové maso
Hovězí klobásy

z černého pepře

nápojů, čajů, ale i pro samostatnou konzumaci.

2. Tekutý zázvor, jablko, citrón, pomeranč, pomerančový
a kokosový olej
3. Jablečná a malinová šťáva, malinové pyré, jablečný ocet

Objednávejte u obsluhy obchodu Bistrotéky Valachy nebo na
našem e-shopu: www.valachymarket.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
Verze Light
slazena stévií

7. – 15. 11. Husí hody

verze v bio
kvalitě

Husí játra, paštiky, křupavé pečínky a svatomartinské víno
– každoroční oblíbené oslavy při příchodu svatého Martina.
Listopad - Výstava Jana Saudka v Obchodním domě Zlín

Bacilli řada - Fermentované zdraví

Unikátní výstava fotografií světoznámého umělce k výročí

Bacilli – fizzy ginger - limonáda je díky

Bacilli – kombucha - Kombucha je tradiční

procesu fermentace plná probiotik. Obsahuje

fermentovaný nápoj z čaje a cukru, jehož

čerstvě vymačkanou šťávu z citronů a zázvoru,

kvašení řídí kolonie bakterií a sporů. V případě

která si zachovává veškeré vitamíny, protože

Bacilli limonády je cukr nahrazen jablečnou

není tepelně upravená. Slazena koncentrova-

šťávou, čaj je zelený s voňavými jasmínovými

Gurmánský víkend s lanýžovým tříchodovým menu a skleničkou

nou jablečnou šťávou.

květy.

vybraného italského vína. Překvapte své blízké a pozvěte je

jeho 85. narozenin. Datum otevření galerie bude uvedeno
na www.obchodnidum.cz.
19. – 20. 11. Víkend s bílými lanýži

na nezapomenutelný víkend.
Bacilli – kimchi - Exploze chutí. Tohle kimchi obsahuje fermentované mořské řasy Wakame a houby

Sledujte naše webové stránky, kde aktualizujeme veškeré

shiitake a navíc lahůdkové droždí, což zajišťuje hlubokou umami chuť typickou pro autentické kimchi bez

informace ohledně momentální situace.

nutnosti použití rybí omáčky a drcených krevet. Barvy a ostrosti je dosaženo originální korejskou pálivou

Více na www.bistrovalachy.cz. Změny pro případ vládních

paprikou.

nařízení jsou vyhrazeny.

Novinky z kornuterie 				

/ a co u nás teď letí?

Denně pro vás připravujeme čerstvou nabídku slaných, sladkých, teplých, studených i vegetariánských
dobrot. Tým kuchařek z tzv. studené kuchyně nás nepřestává překvapovat novými nápady a recepty. Z široké
nabídky naší kornuterie si vyberete jídlo k snídani, svačině i večeři. Nejlepší na tom je, že si můžete sestavit
jídlo podle své chuti, což mnozí z vás určitě ocení. Do kornoutu nebo krabičky vám obsluha naservíruje
všechno, na co si ukážete.
V top 10 vede trhané maso, kuřecí paličky a miniřízečky. K tomu máte nejraději pečené brambory, hranolky,
kuskus a pečenou dýni. Oblíbenou novinkou jsou nyní i obložené bagety na pekařském pultu. Prodáváme je
v praktické „taštičce“, takže ideální na svačinu s sebou. Máme skvělou šunkovou bagetu s beraním rohem,
sýrovou s rukolou a brusinkami nebo zeleninovou bagetu s grilovanou cuketou.
NOVINKA: Nově si můžete objednat jídlo i on-line na www.kornuterie.sebou.cz. Vyberte si z aktuální
nabídky a zboží vyzvedněte ve vámi zvoleném čase u nás v obchodě.

Zajímá vás, co je u nás nového?
Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a našich webových stránkách www.bistrovalachy.cz

d n í v tý d n

u

č erstv é
7

7

Jsme tu pro vás od pondělí do pátku od 10:30 do 18:00. (možnost změn vyhrazena)

/bistrotekavalachy

/bistrotekavalachy

Chcete být v obraze a vědět, co se děje v Bistrotéce Valachy? Přihlaste se k odebírání newsletteru na odkaze www.bistrovalachy.cz/odber-novinek

