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POLEDNÍ MENU

Čísla alergenů jsou uvedena u jídel, seznam alergenů je na vyžádání u obsluhy.

SEDLÁČKOVA 39 (roh Sedláčkovy a Veleslavínovy ulice)

VEGANSKÉ VEGETARIÁNSKÉBEZLEPKOVÉ LOW CARB

POLEDNÍ MENU 16. 3. – 20. 3. 2020: MEXIKO A KARIBIK

PONDĚLÍ 
Polévka z červené čočky  9    34 Kč malá / 29 Kč malá k jídlu / 55 Kč velká

1) Mexická vegetariánská quesadilla s koriandrovým dipem  1, 3, 7   125 Kč
2) Mexické kuřecí burritos podle Jamieho Olivera  1, 7 129 Kč
3) Mexické fajitas z vepřové panenky, pečenými paprikami s kukuřičnou tortillou, 145 Kč
 podávané se zakysanou smetanou a kukuřicí  7    

ÚTERÝ
Jamajská polévka ze sladkých brambor  9     34 Kč malá / 29 Kč malá k jídlu / 55 Kč velká

1) Arnie‘s vegan Buddha bowl s quinoou, pečenou dýní, cizrnou, tempehem a tahini dresinkem  6, 11    129 Kč
2) Kuřecí tacos s teriyaki omáčkou a grilovanou ananasovo-hruškovou salsou 135 Kč
 a ananasovo-limetkovým dresinkem  1, 3, 7 

3) Lasagne po mexicku s mletým hovězím masem, fazolemi, kukuřicí s cheddarem  1, 7 139 Kč

STŘEDA 
Mexická zeleninová polévka z rajčat, paprik, s fazolemi 34 Kč malá / 29 Kč malá k jídlu / 55 Kč velká
a kukuřicí podle KAMU  9     

1) Veganská quesadilla s hummusem, baby špenátem, sušenými rajčátky a olivami  1   125 Kč
2) Caesar salát po mexicku s kuřecím masem, dresinkem s chipotle papričkami a krutony, sypaný parmazánem  1, 3, 7, 10 129 Kč
3) Mexické burritos z vepřové panenky s guacamole a domácí criola salsou  1, 7 145 Kč

ČTVRTEK 
Polévka z máslových fazolí s pancettou  7   34 Kč malá / 29 Kč malá k jídlu / 55 Kč velká

1) Veganské bramborové gnocchi po mexicku se zeleninou a kokosovým mlékem  1   125 Kč
2) Limetkovo-koriandrová kuřecí tacos bowl s krémovým dresinkem  3, 7    129 Kč
3) Pečený losos po mexicku s pečenými bramborami a limetkovo-koriandrovým máslem  6, 7   165 Kč

PÁTEK 
Krémová dýňová polévka s kokosovým mlékem  žádný alergen    34 Kč malá / 29 Kč malá k jídlu / 55 Kč velká

1) Vegetariánské lasagne s pečenou zeleninou a salátkem s jogurtovým dresinkem  1, 7   129 Kč
2) Kuřecí enchilada s černými fazolemi, s rajčatovou omáčkou s rýží a cheddarem  1, 7 129 Kč
3) Mexican Carnitas Burger – burger z trhaného vepřového masa s avokádovou majonézou, 149 Kč
 zelným salátkem a pečenými steakovými hranolkami  1, 3, 7 

Nabídka rozvozů do firem - od objednávky 10 jídel vám jídlo rádi zavezeme (objednávky den 
předem do 12:00, prosím kontaktujte nás na 777 124 643) OBALY ZDARMA!



WWW.ARNIES.CZ

rozvozy do firem

Každý týden jiná kuchyně: mexická, thajská, japonská, indická, srílanská, a další. 

Bistro Arnie‘s je prvním fast casual podnikem v cen-
tru Plzně. Tento koncept je typický kombinací rych-
lého obsloužení a zároveň špičkové úrovně servisu, 
personálu i kvality jídla. Záleží nám na tom, aby se 
u nás bylo možné najíst rychle, chutně a zdravě.

Vaříme pestrou mezinárodní kuchyni s ohle-
dem na zdravý životní styl.

AKTUÁLNĚ NABÍDKA 
JÍDLA S SEBOU A ROZVOZŮ

• Obědy mezi 10:30 - 15:00

• Od 10 jídel zavážíme

• Výdejní okno - jídla s sebou

• Vydání jídla max. do 3 minut

• Možnost pohodlně zaparkovat přímo 
 před bistrem

• V nabídce máme čerstvé saláty, freshe, 
 sendviče, které Vám ihned vydáme

• Platby kartou, stravenkami, hotově

Arnie‘s speciální nabídka:
Domácí korejské Kimchi
Pikantní křupavý salát připravený 

z nakládané a fermentované zeleni-

ny. 

Kimchi patří mezi 10 nejzdravěj-

ších potravin světa, posiluje imuni-

tu a má prokázané antibakteriální 

a antivirové účinky!


