
oběd mezi řádky
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teplá jídla
s masem

Zvolte jeden druh:

Vepřové na kmíně s bulgurem

Kuřecí Kung-Pao
s bylinkovou rýží

Zapečené francouzské 
brambory 

variace

10 ks / 1 990 Kč 



TEPLÁ jídla
VEGETARIÁNSKÁ

Zvolte jeden druh: 

Tofu se smetanovou omáčkou, 
špenátem a kuskusem

Indická kokosová korma 
se sójovými kousky a rýží

Zeleninové ragú s cizrnou,
koriandrem a brambory
 

VARIACE

10 ks / 1 990 Kč



polévka
 

10 ks / 750 Kč

VARIACE

Zvolte jeden druh:

Dýňový krém
se zázvorem, pražená semínka

Cibulačka 
s krutony

Gulášovka

Minestrone



STUDENÁ 
jídla Kuřecí tortilla

s čerstvou salsou
Pšeničná tortilla, salsa (rajče, koriandr, 
červená cibule, limeta), kuřecí maso, 
čedar a rýže.
 

Bageta Vincent Vegan
Tmavá celozrnná bageta, grilovaná
zelenina, humus, hlíva ústřičná, 
tofu a koriandr.

Bageta s kozím sýrem
Vícezrnná bageta, olivový olej,
kozí sýr, červená řepa, rukola, řeřicha.

Salát s pečenou hruškou
Římský salát, rukola, červená řepa,  
baby špenát, pečená hruška, kozí sýr,  
slunečnicová semínka, dresink  
(ol. olej, limeta, med).

10 ks / 1490 Kč

Variace



OBJEDNEJTE SI 
K OBĚDU

Filtrovaná výběrová káva 
z vlastní pražírny na Šumavě     

Bylinné čaje bio & fairtrade
s medem a citronem

Neperlivá voda 
s citrusy a mátou 

Naše domácí limonáda 
dle sezónní nabídky



CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH 15%  A ZAHRNUJÍ:

Jednorázový eko inventář 
(recyklovatelné talířky, kelímky, příbory)

nebo malý porcelánový inventář.

V ceně není zahrnuto:
Velký inventář

Bistro stolky, rautové stoly, ubrusy – individuálně dle potřeb zákazníka

Obsluha
Individuálně dle rozsahu akce

Doprava
Individuálně dle vzdálenosti a možnosti parkování na místě



o nás
Jsme skupina sociálních podniků Etincelle, která provozuje  

síť kaváren, bister a catering Mezi řádky.

Používáme kvalitní suroviny. Máme vlastní řemeslnou pekárnu, 
cukrářskou výrobu a receptury. Na Šumavě máme malou 

řemeslnou pražírnu výběrové kávy. Na farmě v Ledcích pěstujeme ovoce, zeleninu 
a bylinky a chováme zvířata.

Jsme držiteli ocenění EY společenský podnikatel roku 2018. 
Ve všech našich provozech dáváme příležitost pracovat lidem

 se zdravotním hendikepem. Celkem jich u nás pracuje více téměř 200.

Naše služby poskytujeme také formou náhradního plnění.



Kontakt: 
Lukáš Barek
T: 736190450
E: catering@meziradky.cz

Lorem ipsum


