
Nevzdáváme se!
Po dobu vládních nařízení máme otevřeno
Po-Pá 11-15h 

Milí přátelé, 
abychom předešli zbytečnému plýtvání, můžete si své

jídlo předem objednat!
 

Stačí si vybrat z denní nebo z upravené stálé nabídky a
poslat nám zprávu 

na Facebooku nebo na tel. číslo 603 715 471.
 

Nezapomeňte prosím uvést počet porcí a nejlépe i čas
vyzvednutí. Máme otevřeno Po-Pá 11-15h.

 
Objednat si můžete na více dní dopředu, ale i na

následující den a to vždy nejpozději do 9:00.
 

Výdej pouze s sebou.
 

Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na vás!
 

Tým BFFC
 



Menu na týden:
 
PONDĚLÍ 6/4
Gulášovka z mletého hovězího masa 
Hlavní jídlo:
Dýňové kari s kokosovým mlékem a čerstvým
koriandrem, podávané s rýží Basmati
 
ÚTERÝ 7/4
Dýňovo-mrkvový krém se zázvorem
Hlavní jídlo:
Hovězí kuličky na rajčatech podávané s rýží Basmati
 
STŘEDA 8/4
Mexická polévka s mletým hovězím masem, fazolemi
a kukuřicí, ochucená čerstvými bylinkami
Hlavní jídlo:
Pohankové karbanátky podávané se šťouchanými
bramborami a salátem, špendlíková čalamáda
 
ČTVRTEK 9/4
Boršč s hovězím masem
Hlavní jídlo:
Plněné papriky ricottou a balkánským sýrem
ochucený mátou, podávané s bramborovo-
celerovou kaší
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Stálá nabídka během
nouzového stavu:
Chačapuri se sýrem nebo špenátem   
Polévka (dle denní nabídky)                                                          
Polévka + chačapuri 
Hlavní jídlo (dle denní nabídky)
Polévka + hlavní jídlo 
Krabička na jídlo s sebou
 
Espresso od mama coffee + dortík či
čerstvě upečený čokoládový
croissant nebo vícezrnný máslový
croissant
 
Čaje z čerstvého zázvoru či máty s
medem + dortík či čerstvě upečený
čokoládový croissant nebo
vícezrnný máslový croissant
 
Sandwich z čerstvě upečeného
italskeho chleba Flaget plněný:
 
s lilkovým kaviárem, okurkou a se
salátem
s falafelem, zeleninou a mátovým
jogurtem
 

44 kč
55 kč
89 kč

130 kč
175 kč
10 kč

 
 

80 kč
 
 
 

90 kč
 
 
 
 
 
 

65 kč
 

75 kč
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