JÍDLO V OKOLÍ
kde zahnat hlad
V našem penzionu Vám můžeme v sezóně (duben - říjen) nabídnout
drobné občerstvení - chléb se sádlem a škvarky, lahůdkové párky,
zapečené tousty, utopence nebo nakládaný hermelín. Aktuální
nabídku naleznete u baru. Každý pokoj má kuchyňku, která je
vybavena vařičem, lednicí, mikrovlnkou, varnou konvicí a
toustovačem. Suroviny lze nakoupit v KONZUMU, který je vzdálen
50 m od penzionu. Další tipy na stravování ZDE:

rozvoz

PIZZERIA
U Ž ÍZNIVÉHO
MNICHA

Nechce se Vám penzion opouštět? Stačí
si objednat výbornou pizzu s dovozem.
www.pizzerieuziznivehomnicha.cz

BURGRÁRNA
CHOCE Ň

Nebo je libo hamburger?
Tel.č.: 602208497
www.poctivaburgrarna.cz

Vysoké Mýto - 8,3 km

KO Š ÍKOVIC JÍDELNA

Jídelna v novém prostředí pod Pražskou
bránou. Týdenní menu, v plánu i rozvoz.
https://www.facebook.com/kosikovicjide
lna/

RESTAURACE VIA IRONIA

Restaurace a pizzerie nabízí posezení v
příjemné atmosféře italské ulice nebo
na venkovní terase. Na jídelním lístku
naleznete vybrané speciality italské
kuchyně, těstoviny, pizzu i lahodná vína.
https://www.viaironia.cz/restaurace.htm
l

RESTAURACE TEJNORA

Nově zrekonstruovaná restaurace v
budově z roku 1898, kde na vás dýchnou
prvky od českých, ale i zahraničních
designérů.
www.restauracetejnora.cz

JÍDLO V OKOLÍ
Vysoké Mýto - 8,3 km

BBQ SMOKEHOUSE
Důležitou částí jídelního lístku jsou
burgery, speciální úprava mas ve
"smokers" a pravé americké snídaně.
www.bbq-smokehouse.cz

M ĚŠŤ ANSKÝ PIVOVAR
KUJEBÁK
Součástí pivovaru je restaurace s
otevřenou kuchyní zaměřená zejména na
grilovaná jídla. V jídelním lístku
naleznete pestrou nabídku studených i
teplých chuťovek k pivu, tradiční jídla
české kuchyně, saláty a dezerty.
www.pivovarkujebak.cz

RESTAURACE POD V ĚŽ Í
V nabídce restaurace naleznete masové
speciality na horkých lávových
kamenech, několik druhů točených piv a
další jídla a nápoje.
http://www.podvezi-vm.cz

STEJK BEJK
Stejk Bejk je restaurace pro všechny,
kteří mají rádi kus pořádného masa!
https://www.facebook.com/StejkBejk/

Kavárny ve Vysokém Mýtě:
LaCasa kavárna
VeroniCa.fe
Bonviván Café
Smé Café - cukrárna a prodej pečiva

JÍDLO V OKOLÍ
Choceň - 8,3 km

KÁVA KRÁM
Káva Krám je sice malinký, ale voní zde
dobrá káva a francouzské palačinky.
Mají slané i sladké verze. Lze zakoupit
čokolády, sirupy, mošt nebo pivo z
pivovaru Clock.
https://www.facebook.com/KavaKram.Ch
ocen/

ZMATENÝ BISTRO
Nové bistro, které vzniklo v srpnu 2020.
Nabízí tématické menu.
www.facebook.com/zmatenybistro/

ZDRAW Ě HRAW Ě
CHOCE Ň
Vegetariánské bistro s denní nabídkou
poledního menu, fresh juice, smoothie,
zdravé dezerty a bezlepková zmrzlina.
www.facebook.com/zdrawehrawechocen
/

Kavárny v Chocni:
Papu Kafé - s dětskou hernou
Káva Krám - viz výše
Smé Café - cukrárna a prodej pečiva
Cafe 59

JÍDLO V OKOLÍ
Litomyšl - 23,5 km

BOHÉM RESTAURANT
LITOMY Š L
Ve spojení s mezinárodní i českou
tradiční kuchyní nabízí restaurace jídla i
nápoje nejvyšší kvality.
www.hotelaplaus.cz

HAVRAN CAFÉ STEAK
BAR
Zvláštní koncept café, sushi i steak
baru.
www.havransteakbar.cz

RESTAURACE U KOLJI
V menu najdete ukrajinské speciality boršč, šašlik na jehle, holubci, zrázy
nebo deruny.
http://ukolji.cz/

Kavárny v Litomyšli:
Chocco Caffé - originální české pralinky
Kafemysl - malé krásné prostředí
BOBO Café
Caffe Delizia - pražírna kávy s
kavárničkou
Bambino Caffé - pro rodiny s dětmi

