
Bistrotékoviny / květen
Nenechte si ujít
v Baru 1931
Degustace
a tematické akce

Zmrzlinová sezóna je 
tady!
Ochutnejte zmrzku našich 
cukrářek str. 1 str. 2str. 1

Květnový brunch 
v Galerii Desítka
Rezervujte si své místo

Chřestové à la carte speciality podáváme v pátek 26. 5. od 15:00 do 21:30, v sobotu 27. 5. od 11:30 do 20:30 
a v neděli 28. 5. od 11:30 do vyprodání. Na jahodových dezertech si pochutnáte pátek až neděle denně do vyprodání.

Více informací na www.bistrovalachy.cz

Představujeme nové snídaně!

Jahody a chřest 26. – 28. 5. 2023

Jak jinak si zpříjemnit ráno, než vynikající snídaní? Právě jsme do nabídky zařadili nové snídaňové speciality, mezi kterými si vyberou 
milovníci sladkých, slaných i lehkých/fit startů dne. 
Mezi vaječnými snídaněmi rozhodně nepřehlédněte turecká vejce s jogurtem a chilli máslem či bylinkovou omeletu s kozím sýrem. 
Oblíbená tři vejce do skla s parmezánem a slaninou jsme v menu ponechali, můžete se ale těšit na novou variantu s máslem, křenem, 
parmezánem a šunkou.
Sladkou novinkou jsou francouzské tousty z naší vánočky s meruňkovým přelivem a javorovým sirupem. Lívance jsme posunuli na 
novou úroveň a nyní si je vychutnáte ve variantě s bílou čokoládou a kávovým smetánkem či s borůvkovým přelivem a smetánkem.
Ani tentokrát jsme nezapomněli na příznivce zdravého stravování a mezi fit snídaněmi najdete tvarohové fitness lívance, řecký jogurt 
s granolou či pudink s ovesnými vločkami, chia semínky a ovocným přelivem.

Další oblíbený tematický víkend je tady! Přijďte si k nám pochutnat na specialitách z chřestu a jahod a užít si příjemné 
odpoledne v Bistrotéce Valachy.

Na chřestové snídani si můžete pochutnat v sobotu a neděli od 8:00 do 11:00.

Vstávejte do nového dne s radostí a poctivou snídaní
Snídaně podáváme:

•  Pondělí – pátek od 7:00 do 10:30
•  Sobota – neděle od 8:00 do 11:00

TIP – VÍNO A BUBLINKY

Zmrzlinová sezóna zahájena! 

TOP novinky z našeho obchodu

od vyhlášených moravských dodavatelů
KV restauraci pro vás máme připravené vynikající víno 
od předních moravských vinařů. Všechna vína, která 
u nás ochutnáte, si pak můžete zakoupit v sousedním 
obchodě Bistrotéky.

Ochutnejte vynikající zmrzlinu od našich cukrářek 
připravovanou dle italských receptur. Denně na 
výběr z minimálně dvou krémových 
zmrzlin a jednoho ovocného 
sorbetu. Příchutě jsou dle denní 
nabídky, např: vanilka, kokos, 
malina, pistácie, mango a další. 

Zmrzlinu si můžete dát v naší 
kavárně a kornuterii. 

Dochutit si ji můžete oříšky 
i slaným karamelem.

Funkční PROTEINOVÁ voda Fructal 0,5 l
broskev/rozmarýn, rybíz/máta
(půllitrová lahev obsahuje 10g proteinu)

Šupito Pesto VEGANIUS 215g
pesto z medvědího česneku

7čerstvé 7 dní v týdnuyynovinnovin

Ke snídani vám rádi připravíme čerstvou limonádu, vynikající kávu i čaj.

Menu
Snídaňová specialita

Míchaná vejce se zeleným chřestem a slaninou, naše pečivo
À la carte speciality

Tatarák ze zeleného chřestu a avokáda, naše bageta
Chřestový krém s parmezánem a krutony

Pečený candát, zelený chřest na másle, holandská omáčka
Tagliatelle se zeleným chřestem a sušenou šunkou v krémové omáčce

Jahodové dezerty
Jahodový dort Charlotta

Mandlový tart s limetkovým krémem a jahodovou pěnou
Sýrový koláč s jahodovým crumble

Zveme vás na květnový brunch! 21. 5. 2023
Přemýšlíte, jak oslavit narozeniny, svátek či byste jen tak rádi pozvali přátele na dobré jídlo? Brunch je ideální příležitostí, jak 
strávit příjemnou neděli v okruhu blízkých. Užijete si příjemný den u snídaňových, obědových specialit a čekají vás i dezerty 
našich cukrářek. Samozřejmostí je neomezené množství kávy, nealko nápojů, piva, sektu i vína. Na květnovém brunchi se 
mimo jiné můžete těšit na míchaná vejce Istrie s chřestem a slaninou, zelený chřest s pošírovaným vejcem a holandskou 
omáčkou, bruschettu s pěnou z modrého sýru, zeleným chřestem a jahodami, spaghetti aglio olio servírované 
z bochníku parmezánu, pečenou perličku na citrusech, jehněčí kolínko se smetanovým špenátem, pstruha lososovitého 
na chřestovém risottu, Sunday roast, mandlovou makronku s třešňovým gelem a další dobroty.

Na brunchi je vše v ceně! Tzn. že můžete okusit všechny pokrmy i nápoje v jakémkoliv množství. 

Ochutnávka moravských vín s vinařem (J. Stávek)

Ochutnávka sýrů La Formaggeria Gran Moravia

Živá hudba

Místo: Galerie Desítka - 10. poschodí Obchodního domu Zlín       Termín: 21. 5. 2023, 10:00 - 14:00       Cena: 1 490 Kč
Rezervace: rezervace@obchodnidum.cz. Více informací najdete na našem webu www.bistrovalachy.cz

Brunch doplní:

49 Kč
229 Kč



Sledujte nás na Facebooku, Instagramu a našich webových stránkách www.bistrovalachy.cz

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

/bistrotekavalachy/bistrotekavalachy

Zajímá vás, co je u nás nového? 

vynikající jídlo, káva i dezert
Období posezení na zahrádkách 
je konečně tady! Přijďte si užít 
příjemné podvečery k nám. 
V Baru 1931 zažijete tu pravou 
„barovou kulturu“ se světovými 
destiláty a míchanými koktejly. 
Přijďte se přesvědčit. 

K jídlu si u nás můžete dát 
vybrané speciality ze sezónního 
menu Bistrotéky Valachy, na 
oběd také polední menu. Odpoledne doporučujeme 
dezert od cukrářek Bistrotéky se šálkem vynikající kávy.

Informace ke všem kurzům najdete na www.bistrovalachy.cz. (Změny vyhrazeny.) 

DOPORUČUJEME

DOPORUČUJEME

10. 5. Indická kuchyně
14. 5. Thajská kuchyně I
23. 5. Letní grilování II
24. 5. Vietnamská kuchyně
28. 5. Asijská kuchyně I
31. 5. Pečení kvasového chleba 
4. 6. Thajská kuchyně II
7. 6. Japonská kuchyně
12. 6. Tajemství makronek

13. 6. Letní škola grilování – Steaky na grilu
18. 6. Thajská kuchyně III
20. 6. Letní škola grilování
25. 6. / 26. 6. Kurz italské gastronomie
23. 7. / 24. 7. Velká dámská jízda
20. 8. / 21. 8. Steaky a omáčky
25. 9. Asijská kuchyně (nejen) pro vegany     
27. 9. Španělská kuchyně

NOVINKA

ŠKOLA VAŘENÍ / NOVÉ TERMÍNY 2023 /

Česká, vietnamská, thajská i španělská kuchyně! Naučte se připravovat pokrmy 
zahraniční i tuzemské kuchyně pod vedením zkušených lektorů.  

Na kurzy vaření vám rádi vystavíme dárkový poukaz.

Na drink a skleničku do Baru

HAPPY HOUR
Každý den v době od 15:00 do 19:00 máme v baru classic 

drink time alias „happy hour“. Zastavte se na klasické drinky za 
zvýhodněnou cenu 95 Kč.

Nenechte si ujít květnové akce:
5. - 6. 5.  Botanicals weekend

11. 5.   Degustace Gin&Tonic

12. - 13. 5.  Long Island weekend

18. 5.   Degustace rumů

19. 5.   Hudební večer - Dj Daniell

26. - 27. 5.  All time classics weekend

Informace k akcím na www.bar1931.cz    (Změny vyhrazeny.)

CATERING NA OBJEDNÁVKU
Víte, že si u nás můžete objednat občerstvení na oslavu či 
jinou příležitost? Rádi vám připravíme:

 Obložené chlebíčky (lososové, pařížské, sýrové)

 Kanapky (s uzeným lososem, s gorgonzolou, s červenou  
 řepou a další)

 Žitné chlebíčky (caprese, pastrami, avokádo a další)

Objednávat můžete osobně v našem obchodě nebo v kor-
nuterii či e-mailem: objednavky@bistrovalachy.cz.

Více informací najdete na webu www.bistrovalachy.cz

Rozhovor s šéfkuchařem Bistrotéky Valachy

Honzo, tak co je v menu nového? Co by hosté měli 
přijít ochutnat?
Menu pravidelně obměňujeme dvakrát až třikrát ročně, 
abychom v něm zachytili aktuální sezónu a sezónní 
suroviny. Novinek je celá řada. Zaměřujeme se na speciality 
z kvalitního masa od špičkových dodavatelů, pozornosti 
hostů bych doporučil třeba pomalu pečené lehce zauzené 
hovězí žebro od Krava&Company se škvarečky z pancetty 
a pastinákovým pyré. Máme i nové saláty s mladým telecím 
masem nebo s oblíbeným sýrem burrata. Při nedávné 
návštěvě italského Piemontu mě nadchlo Vitello tonnato, 
takže i to nyní najdete ve stálém menu. 

Vitello tonnato? O co přesně jde?
Je to vyhlášená italská bistro specialita, připravená 
z tenkých plátků mladého telecího masa s tuňákovou 
majonézou. Ti, kdo jezdí do Itálie, jistě potvrdí, že je to 
mimořádná delikatesa. Servírujeme ji s focacciou z naší 
pekárny. Máme také nové polévky, obměnili jsme náš 
burger, který je nově ve variantě se švestkovou majonézou 
a chilli slawem… A samozřejmě zůstávají osvědčené hity.

A to je konkrétně co? Ať víme, co si nenechat ujít…
Už několik sezón u nás vede žebříček nejprodávanějších 

Při příležitosti nového sezónního menu vám přinášíme rozhovor s naším šéfkuchařem.

jídel česká bistro klasika - smažený sýr. Musím ale rovnou 
dodat, že opravdu není smažák jako smažák. U nás ho 
připravujeme z kvalitního 45% eidamu a smažíme na 
přepuštěném másle, takže je opravdu krásně vláčný 
a proto si ho hosté tak oblíbili. Těsně za ním následuje 
tatarák, který u nás připravujeme netradičně s lanýžovým 
olejem a strouhaným žloutkem. Ten v menu také zůstává a 
nově přidáváme variantu klasického tataráku s chilli, květy 
kaparů a zelenými olivami. Zůstávají i naše steaky nebo 
reuben sendvič s pastrami, které připravujeme přímo 
v naší kuchyni.

Jak u vás probíhají obědy?
Zůstáváme u osvědčené nabídky. Denně si u nás hosté 
můžou vybrat ze dvou polévek a pěti hlavních chodů, 
z toho jeden je připravovaný s důrazem na nízký obsah 
sacharidů (low carb) a dvě speciality držíme na jídelníčku 
od pondělí do pátku, zpravidla špagety a risotto. Takže kdo 
chce na jaře jíst lehčeji, určitě si vybere. Na oběd se dá zajít 
nejen do restaurace a ve všední dny do Baru 1931, ale kdo 
spěchá, může si vybrat s sebou něco v kornuterii. Oblíbené 
je poke nebo pohanková palačinka plněná kozím sýrem.

Janem Kopeckým

Ochutnejte naše vynikající tataráky
Existují jen dva přístupy k tataráku. Buď ho milujete, nebo ho nejíte 
vůbec. Pokud, stejně jako my, patříte do té první skupiny, rozhodně 
se stavte k nám na Obchodňák. Máme pro vás tyto dva tataráky:

 Hovězí tatarák z čestru s parmezánem, chilli, květy kaparů,  
 zelenými olivami, bazalkou, citronovou šťávou a topinkami

 Tatarák po našem s lanýžovým krémem, sušeným žloutkem  
 a hranolky

Tataráky jsou v nabídce jak v menší předkrmové porci, tak ve větší 
porci odpovídající hlavnímu jídlu. Rádi vám je zabalíme i s sebou.

Zakládáme si na kvalitě surovin a potravin. Všimnete si toho jak při nákupu v obchodě, tak při konzumaci jídla 
v bistru. Maso, z něhož se připravují pokrmy je odebíráno jen od kvalitních dodavatelů, které si Bistrotéka pečlivě 
vybírá: Amaso (hovězí v tataráku), Kudlovské uzeniny, Farma Rudimov, Krava&Company a další

pečlivě vybrané hovězíod českých farmářů

hranolky smaženév hovězím loji 
topinky z našeho
kvasového chleba


