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Centrála MAS
Železnohorský region
TIC Heřmanoměstecko
Náměstí Míru 288, 538 03 Heř. Městec
Tel: 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-regiion.cz

TIC Nasavrky

Náměstí – Zámek 1,
538 25 Nasavrky
Tel: 469 677 566
E-mail: ic-nasavrky@ckmacek.cz
Web: www.inasavrky.cz

TIC Přelouč

Hotel Fontána
Pardubická 1422, 535 01 Přelouč
Tel: 466798711
E-mail: info@fontana-prelouc.cz
Web: www.mestoprelouc.cz

TIC Seč

Chrudimská 94, 538 07 Seč
Tel: 469 676 900
E-mail: info@mestosec.cz
Web: www.mestosec.cz

TIC Třemošnice

1. Máje 56,
538 43 Třemošnice
Tel: 469 611 135
E-mail: ic@tremosnice.cz
Web: www.tremosnice.cz/ic

REGIONÁLNÍ PRODUKTY
ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNOHORSKÝ REGION
MAS Železnohorský regon, o. s. se nachází v Pardubickém kraji. Jedná se o občanské sdružení založené v roce 2005, které podporuje celkový rozvoj regionu, realizací projektů metodou LEADER, jenž je založena na spolupráci
veškerých subjektů ve venkovském prostoru (obce, podnikatelé v zemědělství, v cestovním ruchu, ve službách, zájmová sdružení, spolky, školy..). Nejdůležitějším úkolem občanského sdružení je však navázat na přerušený
dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.

Značení regionálních produktů a výrobků na území Železnohorského regionu

„ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“

www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory
1. Železnohorský ležák

www.zeleznohorsky-region.cz

Železnohorský ležák je pivo vyráběné v malém
pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Jde
o nefiltrované kvasnicové pivo, které je
vyráběno výhradně z českých surovin. Pivo
není pasterované ani nijak stabilizované
a při výrobním procesu nejsou používány
žádné chemické prostředky. Vařena jsou
piva světlá, tmavá a polotmavá od 11° do 17°. Součástí pivovaru je také
pěstitelská palírna. V letních měsících je zde otevřen stánek pro občerstvení
turistů a cyklistů, protože se pivovar nachází přímo na cyklistické stezce.
Prodejní místo: 17. Listopadu 192, Třemošnice 538 43
Jaroslav Kutílek, tel.: 737 337 555, e-mail: kpalirna@seznam.cz
www.kutilkovapalirna.cz

2. Masný skot – hovězí maso

Hovězí maso speciálního francouzského
plemene „ BLONDE D AQUITAINE“ je chováno
na biofarmě v přechodném období v Licoměřicích. Samotné plemeno je nejmladším
plemenem masného skotu vzniklým v druhé
polovině 20. století v jihozápadní Francii v Pyrenejském pohoří. Jeho jedinečnost spočívá ve
velmi malé protučnělosti (maso je dietní). Více než polovinu života prožijí naše zvířata
na pastvinách a loukách v CHKO Železné hory. Od jara do podzimu je můžete
sledovat přímo z turistických tras a cyklotras na pastvinách malebného podhůří
našich hor.
Prodejní místo: Licoměřice 20, Třemošnice 538 43
Jan Vašíček, tel.: 724 008 960, e-mail: janzlicomeric@seznam.cz

3. Brambory

4. Kovářské výrobky

5. Třemošnické těstoviny

6. Bojanovská krajkovaná kresba

7. Bojanovská keramika

8. Pletené výrobky z proutí

Těstoviny se vyrábějí tradičním způsobem
z pšeničné mouky, vajec, kurkumy a vody.
Vyrábíme jak přílohové – vruty, kolínka,
flíčky, široké nudle, mušle, tak i zavářkové
– celestýnské a vlasové nudle, abecedu,
hvězdičky. Výrobna se nachází v Třemošnici a
jedná se o malý rodinný podnik. Třemošnické
těstoviny lze zakoupit ve většině obchodů ve Východních Čechách - v Chrudimi,
Pardubicích, Heřmanově Městci, Čáslavi, Chtotěboři, ale i v malých vesničkách
na Vysočině a středních Čechách. Naše motto zní „KVALITA PŘED KVANTITOU“.
Prodejní místo: Ke Stadionu 149, Třemošnice 538 43
Olina Štťastná, tel.: 469 661 488, e-mail: tremosnicketestoviny@seznam.cz

V samém srdci Železných hor, v Bojanově, tvoří svoje krajkované kresby paní Ludmila Sadílková. Její obrázky vás
přenesou do světa snění a pohody. Jedná se
o kresbu uměleckými pery, většinou na tmavé tvrdší
malířské papíry, technikou krajkované kresby. Vždy je
vytvořen pouze jediný originál, na kterém se plynule
prolínají jednotlivé motivy připomínající krajku. Tak
podněcují fantazii a navozují pocit vyrovnanosti a klidu,
kterého se nám v dnešní uspěchané době dostává tak
málo. Tuto techniku kreslení krajek používá jedině paní
Sadílková.
Prodejní místo: Horní Bezděkov 27, Bojanov 538 07 Seč
Ludmila Sadílková, tel.: 602 389 339, e-mail: sadilkova@vceska.cz

9. Paličkované krajky

10. Tácky, košíčky, vázy

Paličkované krajky se vyrábí na podušce (herdule), která leží při práci na podstavci či stojánku.
Vyrábí se z nití navinutých na paličkách. Křížením,
kroucením a prohazováním paliček vzniká krajka,
která se připevňuje špendlíky k tištěnému vzoru
(podvinku). Špendlíky přidržují paličkovanou krajku
do jejího dokončení. Pod podvinek se podkládá
tvrdý papír, který udržuje podvinek napnutý na podušce. Z hlediska motivu, velikosti
i barevného provedení lze vytvořit v podstatě cokoliv - dle přání zákazníka postavy,
zvířata, květiny, vánoční ozdoby, velikonoční vajíčka, závěsy do oken, šperky, atd. Jako
doplněk lze využít také korálků, mašlí, barevných provázků apod.
Prodejní místo: Jiráskova 671, 535 01 Přelouč
Alena Machová, tel.: 776 686 997, e-mail: machova.alena@centrum.cz

13. Med

Med pochází z oblasti CHKO Železné
Hory, čímž částečně splňuje požadavky,
které jsou kladeny na tzv. ekologické
medy. Pestrá skladba rostlin typických
pro danou oblast zajištťuje výjimečnou
a specifickou chutť medu, kterou nelze docílit v jiné oblasti. Med je vytáčen a dále upravován za dodržení nejpřísnějších hygienicko – veterinárních předpisů v tzv.
medárně (nově rekonstruované). Expedice probíhá ve skleněných obalech.
Výsledkem je med, který splňuje podmínky pro používání označení Český med.
Prodejní místo: Prodejna Včelka, Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
Mgr. Bedřich Svoboda, tel.: 469 677 128, e-mail: info@souvnasavrky.cz
www.souvnasavrky.cz

K prodeji nabízíme pouze vlastní výrobky,
za jejichž kvalitu plně zodpovídáme. Můžete
si vybrat ze širokého sortimentu výrobků:
servírovací tácy (oválné, kulaté, hranaté, osmihranné), misky různých tvarů a provedení,
obaly na květináče, proutěné koše a košíky.
Také vám můžeme zhotovit výrobky na zakázku
podle vašeho přání. Všechny naše výrobky si můžete objednat telefonicky nebo
e-mailem. Vyberte si barvu pedigu a způsob dodání. Dodací lhůta je tři dny
u menších rozměrů, u velkých výrobků dle dohody.
Prodejní místo: Ulice Lipoltická 245, 533 61 Choltice
Vlasta Jozífová, tel.: 732 844 376, e-mail: jozifovavlasta@seznam.cz
www.pedig-choltice.cz

14. www.zeleznehory.net

Chcete vědět, kde najít prales Polom?
Víte, co všechno zažijete v Heřmanově
Městci? Jaké hrady a zámky můžete v okolí
navštívit? Hledáte prostě zajímavý tip na
výlet v Železných horách? Pak jsou stránky
www.zeleznehory.net určeny právě vám.
Získáte mnoho tipů na pěší výlety, na výlety
na běžkách nebo můžete navštívit některý z popisovaných turistických cílů.
Databáze těchto výletů a cílů jsou vždy aktuální a jsou průběžně doplňovány. Pro
ty, kteří chtějí doporučit i ubytování, je zde připravena stejnojmenná sekce s odkazy na ubytovací zařízení v Železných horách. A najdete nás také na facebooku.
Prodejní místo: Internetové stránky www.zeleznehory.net
Jakub Ženka, tel.:773 277 177, e-mail: info@zeleznehory.net

Pan Navrátil hospodaří na cca třiačtyřiceti
hektarech zemědělské půdy v okolí obce
Kraskov v Železnohorském regionu. Na svých
pozemcích pěstuje brambory a obilí. Jedná se
převážně o brambory odrůdové salátového
varného typu. Pytlované a přebrané brambory si mohou zájemci zakoupit přímo na malé
rodinné farmě v Kraskově. Jsou prodávány od 15. července až do vyprodání zásob,
otevřeno je každý den od 7 do 20 hodin. Pan Navrátil je také tradičním prodejcem
na Babím létě v Železných horách v Autokempinku Konopáč, kde si jeho produkty
můžete zakoupit.
Prodejní místo: Starý Dvůr 48, Třemošnice 538 43,
Josef Navrátil, tel.: 603 990 477, 602 278 838

Paní Sadílková se mimo výroby bojanovské krajkované kresby zabývá také výrobou keramiky.
Její bojanovská keramika je charakteristická přírodními zemitými barvami (hnědou,
železitou a černou), je minimálně glazovaná,
ve svém vnějšku ponechána přirozenosti materiálu. Vytváří dojem volnosti a nahodilosti.
Jedná se výlučně jen a jen o ruční kusovou tvorbu zejména dekorativní keramiky,
zahrnující mimo jiné i obvyklé předměty denní potřeby jako jsou kabelky a klobouky.
Nebrání se však ani tvorbě váz, svícnů, adventních věnců aj. Každý keramický
výrobek se stává v rukou paní Sadílkové neopakovatelným originálem.
Prodejní místo: Horní Bezděkov 27, Bojanov 538 07 Seč
Východočeská, s.r.o. L. Sadílková, tel.: 602 389 339, e-mail: sadilkova@vceska.cz

Jedná se o tradiční lidovou techniku pletení
výrobků budď z vrbového proutí nebo
z pedigu. Je to materiál, který se k nám
dováží ze subtropického pásma. Tvoří ho
vzdušné kořeny palmy CALAMUS ROTTANG. Jejich vnitřní dužina zbavená pevné
lesklé kůry se nazývá pedig. Přírodní pedig
má světlou barvu, ale lze ho libovolně barvit. Pro účely pletení je to ideální
materiál.

11. Kovářské výrobky

12. Železnohorská medovina

15. Ruční dřevořezba ze Seče

19. Zámecká medová žebra

21. Ovoce z Podhůří Železných hor

22. Pracovní oděvy

23. Lipinské mléčné výrobky

Blanka Machotová se zabývá
aranžováním ze suchých květin. Používá květiny, které
sama vypěstuje. Dekoruje také z přírodnin – používá, co
v přírodě najde (šišky, mech, kůra, větve). Vyrábí také
staročeské adventní věnce, vazbu z přírodních květin. Její
výrobky si můžete prohlédnout v rámci svatebních dnů a
jiných přehlídek – možno vidět na www.nej-nevesta.cz
Prodejní místo: Lichnická 388, 538 43, Třemošnice
Blanka Machotová, tel.: 603 905 753
e-mail: machotova.b@seznam.cz

25. Český med a
medovina
z Třebosic

Třebosická medovina a pravý
včelí med jsou výhradně
přírodní produkty přímo od
včelaře. Jedná se o med téměř výhradně květový
smíšený, vzniklý z nektaru květů stromů a rostlin nasbíraného včelami v okolí obce Třebosice.
Medovina je zkvašený medový roztok z příměsí
několika druhů bylin, roztok se kvasí podobně jako
vino a má i stejný obsah alkoholu.
Prodejní místo: Třebosice 49,
530 02 Pardubice
Ladislav Skřek, tel.: 728 485 275
e-mail: skrekla@seznam.cz

PRODEJNÍ MÍSTA
Na území regionu dochází k rozšiřování prodejních míst regionálních výrobků. V případě,
že výrobce nedisponuje prodejními prostory, lze některé z výrobků zakoupit v informačních centrech
regionu. Hlavní výstavní a prodejní plochy najdete v informačním centru v Heřmanově Městci.

26. Český med z
Licoměřic

Med z Licoměřic pochází
z CHKO Železné Hory.
Proto má všechny předpoklady stát se kvalitním přírodním produktem, pocházejícím z čisté přírody. Pan Vašíček se
zabývá výrobou medu květového (jde o směs
nektarů různých rostlin, ale může být také
i jedno druhový – řepkový, akátový, jetelový,
lipový a další) a medu medovicového (pochází
z medovice lesních stromů).
Prodejní místo: Licoměřice 20,
Třemošnice 538 43
Jiří Vašíček, tel.: 724 505 217
e-mail: licomerickymed@seznam.cz

16. Výrobní ekologický
program SEKOL®

Jedná se o originální figurální dřevořezbu, jíž se autorka věnuje již dlouhá léta. Řezbářské výrobky jsou
vytvářeny z kvalitního lipového dřeva. Ztvárněné
figurky představují převážně pohádkové postavy,
ale i betlémy a zvířátka. Jde o zaručeně ruční
práci z místních zdrojů a vlastních nápadů. Finální
výrobek je v závěru povrchově upraven včelím
voskem nebo jsou výrobky popřípadě nabízeny bez úpravy. Dřevěné figurky si
můžete prohlédnout v TIC Seč, kde vám nabízíme i možnost domluvit se na
výrobě figurky přesně podle vašich představ.
Prodejní místo: TIC Seč, Chrudimská 94, 538 07 Seč
Olga Široká, tel.:721 209 858, e-mail: siroka.olga@seznam.cz

Originální řezba dřevěných plastik motorovou
pilou. Josef Cipryán je přímý pokračovatel
letité rodinné tradice. Díla vyrábí na zakázku
pro jednotlivce i pro subjekty dle jejich návrhu.
Svá díla vystavuje a prodává v Galerii Cipryán
v Podhradí hradu Lichnice. Množství jeho děl je
instalováno na veřejných prostranstvích nejen
Železnohorského regionu, ale i po celé ČR. Nejznámější soubory plastik jsou osazeny
a volně přístupné v areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích, ve sportovním
areálu v Třemošnici, v relaxační zóně ve Veselí, atd.
Prodejní místo: Galerie Cipryán v Podhradí hradu Lichnice, 538 43 Třemošnice
Josef Cipryán, tel.: 732 205 446, e-mail: cipryan.josef@tiscali.cz
www: www.josefcipryan.com

24. Dekorace
a aranžování
z přírodnin a
suchých květin

Železnohorská medovina je alkoholický nápoj vyráběný podle staré receptury. Základem je med, který po vykvašení a
přidání dalších přírodních surovin vytváří neopakovatelnou
chutť a vůni, ke které přispívá i zrání v dřevěných sudech.
Historie výroby medoviny sahá až do starověku. Byl to
první alkoholický nápoj na našem území, který vyráběli
Keltové i Slované. Železnohorská medovina, i když její historie je podstatně kratší, vychází ze starých receptur a
postupů. K výborné chuti této medoviny jistě přispívá i to,
že suroviny pro její výrobu pocházejí z CHKO Železné hory.
Prodejní místo: Prodejna Včelka v Nasavrkách, v areálu Středního
odborného učiliště včelařského, Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
Trikam, v.o.s., J. Lojda, tel.:604 414 928, e-mail: lojda@souvnasavrky.cz

Prodejní místo: Klenovka 65, 535 01 Přelouč
Lukáš Kučera, tel.:608 236 051, e-mail: nolak@centrum.cz

Autorka se od dětství přátelí se vším, čím a
po čem se dá malovat, skládá k sobě odstíny
barev, cítí je a ctí jejich rytmy. Malbou a
modelováním keramické hlíny se zabývá od
dětských let. Všechny její obrazy malované na
hedvábnou tkaninu jsou ručně malované originály. Vychází z historických tradic techniky
této malby, vnáší do ní autorské nápady a jedinečnost. Keramika je dekorativní,
autorka se zaměřuje na práci se světlem ve výrobku. Díky tomu vznikají originální
svícny a lampy. Ty mohou netradičně osvětlit prostor místnosti nebo zákoutí zahrady. Ručně modelované jsou i sošky, jejichž stíny roztančí okolní prostor.
Prodejní místo: TIC Heřmanův Městec (nebo po osobní domluvě)
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Ing. Eva Mašínová, tel.:608 067 127, e-mail: ema.studio@email.cz

Tradiční pracovní oděvy vhodné pro malé i velké vyrobeny z kvalitních materiálů. Výrobní
družstvo má statut „výrobní družstvo invalidů“, protože zaměstnáváme více než 50%
občanů se zdravotním postižením. Družstvo
vzniklo již v roce 1965 a závod v Heřmanově
Městci má dlouholetou tradici ve výrobě pracovních oděvů, které se vyrábí převážně na zakázku. Při návrhu a výrobě se
respektují přání a požadavky zákazníka. Materiál pro výrobu odebíráme výhradně
od Českých dodavatelů.
Prodejní místo: OBZOR VDI v Praze, Čáslavská 292, 538 03 Heřmanův Městec
Kamila Krausová, tel.: 723 104 663, e-mail: krausova@obzorpraha.cz
www.obzorpraha.cz

Prodejní místo: Jiráskova 671, 535 01 Přelouč
Alena Machová, tel.: 776 686 997, e-mail: machova.alena@centrum.cz

Kovářské řemeslo je hra okamžiků, kdy
myšlenka během několika málo sekund
radikálně změní tvar sálající hmoty. Taková
díla pro vás tvoří Lukáš Kučera. Tvoří je
tak, aby každý výrobek zapadl na své místo
a zkrášlil ho, aby obohatil kolemjdoucí lidi a
dopřál jim nerušeně užívat si každý okamžik
svého života. S jeho činností se můžete přijít seznámit na akci Tradice
Železnohorského regionu do areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích
u Svinčan, která se pravidelně koná v druhé polovině června.

17. Keramika a obrázky pro potěšení 18. Sochy vyřezávané motor. pilou

Jedná se o ovoce vypěstované v Podhůří
Železných hor – okolo obce Svinčany – jablka,
hrušky, třešně, višně a švestky. Sadařství
v této oblasti má velkou tradici. Ovoce se zde
pěstuje již odedávna, dříve se jednalo hlavně
o tradiční třešňařskou oblast, dnes se zde
pěstuje nejvíce jabloní. V současné době areál
sadů pana Jaroslava Nevoleho zaujímá plochu cca 120 hektarů a pěstují se zde
převážně jablka, hrušky, třešně, višně a švestky. Ovoce je pěstováno systémem
SISPO (systém pro integrované pěstování ovoce). V areálu sadů si můžete zakoupit v prodejně krom ovoce, také stromky.
Prodejní místo: Na Kopaninách 278, 533 61 Choltice
Jaroslav Nevole, tel.: 602 559 647, e-mail: nevole@czfruit.cz

Pan Navrátil provozuje svoji živnost již od roku
1994 v obci Starý Dvůr, kde má i svoji kovárnu.
Nezabývá se pouze výrobou podkov, kováním koní
a opravami různého ručního nářadí, ale především
výrobou kovaných uměleckých předmětů, jako
jsou např. svícny, mříže do oken, ploty, kované
brány či příslušenství ke krbu. V současné době
se také věnuje výrobě historických zbraní, které jsou dodávány do zámků a hradů. Pan
Navrátil se účastní nejrůznějších tradičních akcí regionu i mimo něj. Vzhledem k tomu, že má
i pojízdnou kovářskou výheň, může přímo na těchto akcích kovat nejrůznější předměty
a ukazovat všem zájemcům, co obnáší práce kováře.
Prodejní místo: Starý Dvůr 48, Třemošnice 538 43
Aleš Navrátil, tel.: 774 702 815, www.Kovarnavratil.wbs.cz

Naše firma se od roku 2003 zabývá biotechnologií, konkrétně výrobou a prodejem
biopreparátů. Mikrobiální preparáty mají
širokou možnost uplatnění a naše firma
nabízí ekologicky šetrné výrobky patřící do
ekologického výrobního programu SEKOL®. Úspěch široké škály nabízených
biologických přípravků není způsoben pouze jejich zcela zřejmou šetrností
k životnímu prostředí, ale zasahuje významně i do oblasti ekonomiky. Více
informací o těchto výrobcích naleznete na www.ventura-venkov.cz.
Prodejní místo: VENTURA-VENKOV s.r.o., Jedousov 66, 535 01 Přelouč
Vlastimil Marek, tel.:602 449 893, e-mail: marek@ventura-venkov.cz

20. Choltické koláče

Zámecká medová žebra se vyrábí v Restauraci
Zámek Choltice. Žebra jsou vyráběna podle originálního receptu za použití regionálních surovin,
podávaná s domácím chlebem. Stejně originální je
i způsob servírování. Žebra pro vás připravujeme
po celý rok. Restaurace se nachází přímo v prostorách barokního zámku. Zámek je obklopen
oborou a soustavou tří rybníků. V kuchyni každý den připravujeme: hotová jídla, minutky, zvěřinu, ryby, těstoviny, krajové i národní speciality, saláty, zmrzlinové poháry….
Prodejní místo: Restaurace Zámek Choltice, Náměstí sv. Trojce 1,
533 61 Choltice, pondělí až neděle 11 až 24 hodin
Josef Raba, tel.: 777 200 804, e-mail: krabak.j@seznam.cz
www.zamekcholtice.cz

Ochutnejte čerstvé kravské mléko,
domácí, ručně zpracovaný sýr
různých příchutí a další mléčné
produkty zpracované pouze z našeho
mléka. Sýry vyrábíme ve dvou velikostech a pěti chutích. Přírodní,
ochucený, česnekový, s medvědím
česnekem a uzený. Sýr najde uplatnění ve studené i teplé kuchyni. Je možnost jej využít k přípravě obložených talířů, k nakládání,
ke grilování, na výrobu salátů a v neposlední řadě ke smažení.
Prodejní místo: Farma Lipina, Lipina 2, 538 21 Slatiňany
Otevřeno: čtvrtek 15 – 17 hodin, pátek 14 – 17 hodin
Marie Víšková, tel.: 776 159 601, 724 918 641,
e-mail: viskovam@gmail.com, www.penzionlipina.cz

27. Staročeské
koleno a uzené

PENZION A RESTAURACE na kraji obce
Žlebská Lhotka, v chráněné krajinné
oblasti na úpatí Železných hor. Místní
specialitou jsou pečená vepřová kolena,
domácí uzená masa, včetně klobás. V zimním období vepřové
a zvěřinové hody z produktů železnohorského regionu. Výčep
točí piva značky Bernard a Železnohorský ležák z místního pivovaru. Pokoje pro ubytování hostů ve dvoulůžkových, třílůžkových
a čtyřlůžkových pokojích. V areálu je prostor pro stanování
a parkování obytných přívěsů.
Prodejní místo: Žlebská Lhotka 35-37,
538 43 Třemošnice
PENZION A RESTAURACE Žlebská Lhotka
tel.: 777 833 991, e-mail: info@zlebskalhotka.cz
www.zlebskalhotka.cz

ZAPOJTE SE I VY!
Koordinátor systému značení a odbytu výrobků: MAS Železnohorský region, o.s. Veškeré informace o možnosti
zapojení se do systému certifikace, propagace a odbytu výrobků najdete na www.regionalni-znacky.cz/zeleznehory nebo přímo v centrále MAS ŽR.

Choltické koláče se vyrábí v Restauraci Zámek
Choltice. Koláče jsou z kynutého těsta, plněné
tvarohem nebo povidly vlastní výroby. Koláče
pečeme po celý rok každou sobotu a neděli, jinak
na objednání. O letních prázdninách denně. Restaurace se nachází přímo v prostorách barokního
zámku. Zámek je obklopen romantickou oborou a
soustavou tří rybníků. V kuchyni každý den připravujeme: hotová jídla, minutky, zvěřinu,
ryby, těstoviny, krajové i národní speciality, saláty, zmrzlinové poháry…
Prodejní místo: Restaurace Zámek Choltice, Náměstí sv. Trojce 1,
533 61 Choltice, pondělí až neděle 11 až 24 hodin
Josef Raba, tel.: 777 200 804, e-mail: krabak.j@seznam.cz
www.zamekcholtice.cz
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