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BURGERY

Záktadem Burgerů je bulka, dresing, salát, okurka a rajče.
Jsou podávány s domácími chipsy a tatarskou omáčkou.

Cena Burgerů je 155 Kč a s sebou + 10 Kč
, Burgery připravujeme od 10:30

Hovězí s rukolou a karamelizovanou cibulkou
Hovézi s čedarem a slaninou

Trhané maso s uzeným sýrem a cibulí
Trhané maso s čedarem a jalapeňos

kuřecísrukolouanivou
Vegetariánský s rukolou

STREET BOX
(90Kč)

Trhané maso, čedar, hranolky, ze|enina, dresing

Bistro se nacházíve zbraslavicích na náměstí
v prostorách bývalé pekárny.

Konzumovatmtňete přímo v bistru, nebo za
příznivého počasí na naší píedzahrádce.

oTVÍRAcÍ pogn

pondělí - pátek

Sobota
Neděle

6:30 - 17:30
10:00 - 14:00

zavřeno

( tato otvírací doba je zkušební a bude se měnit )

www. Bistro & Burger
Novinky a nněny můžete sledovat na našich F'B stránkách

Objednávky arezeryace na tel. 603 448 043

Přijímáme prozatím pouze hotovost

sNÍoaNĚ

Snídaně podáváme od 6:30 - 10:00

I Fazole, slanina, klobása, sázené vejce 70 Kč

II Vepřové ve vlastní šťávě, okurka, hořčice 60 Kč

III Omeleta šunková / žampiónová i špenátová 60 Kč

IV Variace sýrů, máslo, zelenina 60 Kč

V Mix uzenin a sýrů, máslo, okurka 60 Kč

VI Párky s hořčicí a Kenem 50 Kč

VII Palačinky s cukrem a džemem 50 Kč

Dálre nabízíme chlebíčky, obložené špaldové chletlíky,
pomazánky, sendviče, koláče sladké i slané, bramboráky
a další produkty. V fýdnu nabízíme denní menu a polévky

PIZZY

Pizry připravujeme od 10:30
Nabfuíme iPW bezlepkové za příplatek3O Kč

Pizzas sebou + 10 Kč

Margarita
tomatoqý zíklad, mozzarc||a, bazalka
Zampiónová
tomatoqý zékIad, mozzar e|la, žampióny
Šunková
tomatorný zik|ad, mozzarella, šunka
Spenátová
tomator4ý základ, mozzarella, špenát, vejce
Slaninová

110 Kč

125 Kč

125 Kč

125 Kč

140 Kč
tomatoqý základ, mozzarella, slanina, cibule, beraní rohy
Pikantní l40 Kč
tomatoqý základ, mozzar ella, salárn, cibul e, vej ce, chi lli
Sýrová
smetanoqý základ, mozzarella, uzená gouda, niva
Kuřecí
smetanovýzáklad,mozzarella,kuřecímaso,špenát

140 Kč

140 Kč


