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Úvodní slovo
 Poznejte Venkov
Plánujete dovolenou a máte už dost moře a přeplněných pláží? Chcete si odpočinout, něco
zažít a přitom se něco nového dozvědět a naučit? Nebo jen přemýšlíte o víkendovém výletě a
všechny hrady a zámky v okolí už jste navštívili?
Nabízíme Vám zajímavou alternativu v podobě klidného venkovského prostředí zemědělské
farmy na Šumavě, v Pošumaví, Bavorském či Českém lese.
Katalog, který právě držíte v ruce, přináší širokou nabídku od farmářů, kteří se nezabývají pouze zemědělskou výrobou, ale své farmy otevřeli veřejnosti a nabízejí zde celou škálu aktivit,
od ubytování přes gastronomické zážitky - tedy možnost ochutnat pokrmy vyrobené z vlastních produktů - až po řadu nejrůznějších zážitků spojených se životem na farmě, jako je např.
projížďka na koni, možnost vyzkoušet si práci honáků dobytka, nadojit mléko, stlouct máslo,
upéct chleba apod.
V katalogu najdete i další možnosti prožití něčeho neobyčejného – můžete se seznámit s výrobou mýdla s využitím bylinek, navštívit farmářskou ZOO, westernový ranč či malou kořenovou
čističku odpadních vod.
A nezapomínáme ani na farmáře, kteří prodávají své produkty přímo - jak se dnes říká - „ze
dvora“. Můžete k nim zajet, prohlédnout si prostředí, ve kterém chovají svá zvířata a pěstují své
produkty, případně jejich výrobky ochutnat. A pokud budete spokojeni, můžete si je i zakoupit.
Nabídka je široká – od masa a produktů z něj vyrobených přes mléko a mléčné výrobky, ovoce
či zeleninu, šťávy a džemy až po včelí produkty včetně např. medového vína.
Při plánování své návštěvy či dovolené se obracejte přímo na podniky uvedené v tomto katalogu. Pokud byste chtěli připravit program pro větší skupinu, zahrnující např.
návštěvu několika farem, můžete se obrátit na obecně prospěšnou společnost Úhlava
(kontakty naleznete na poslední straně této publikace), která spolu s Úřadem pro výživu,
zemědělství a lesnictví v Chamu tento katalog připravila a s naplánováním cesty podle
Vašeho přání Vám pomůže. Na bavorské straně kontaktujte Landratsamt Cham Tourismus
(tel.: +49 9971 784 30; touristik@lra.landkreis-cham.de).
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Zámecký statek Újezd nade Mží

Újezd nade Mží 50 . 330 33 Město Touškov
Telefon 723 123 437 . 602 443 741
zinafa@seznam.cz . www.zamekujezd.cz . www.zinafa.cz
zámecký statek (kulturní památka)
a ekologická farma (skot a prasata),
ubytování, občerstvení, farmářova
zoostezka (pštrosi, koně, ovce, kozy,
velbloud, lama, oslíci…), expozice historických zemědělských strojů, výstava
100 let hospodářství v Čechách, muzeum „Jak se dříve žilo – zapomenutá
řemesla“, jízda na koni, dětské tábory
nejen s koňmi, tvůrčí dílny, prodej ze
dvora

2

Farma Moulisových

Hana a Pavel Moulisovi . Milínov 23 . 332 04 Nezvěstice
Telefon 602 873 935
info@farmamoulisovych.cz . www.farmamoulisovych.cz
ekologická farma, penzion se stylovým ubytováním ve 3 apartmánech
s kapacitou až 20 lůžek, možnost
stravování, připojení k internetu,
pořádání seminářů, rodinných oslav,
svateb, teambuilding akce, agroturistika zaměřená na rodiny s dětmi,
cykloturistika (k zapůjčení kola i vozík
za kolo pro děti), zážitková turistika
nejen pro školy a školky - pečení
chleba, stloukání másla, spaní na seně,
jízda na koni (vyjížďky do lesů, výcvik
na jízdárně), prodej vakuově baleného
masa z mladých zvířat v bio kvalitě

3

Galloway farma Roupov

Naše rodinná farma se nachází v obci
Milínov nedaleko Plzně. Hospodaříme
v systému ekologického zemědělství,
chováme krávy bez tržní produkce
mléka plemene masný simentál, dále
chováme koně, ovce, kozy a provozujeme agroturistiku včetně ubytování.

Václav Vacík . Roupov 131 . 334 53 Roupov
Telefon 602 453 039 . vva@volny.cz
www.galloway-farma.cz . www.pension-country-relax.cz
ekologická farma, penzion s kapacitou
16 lůžek (8 dvoulůžkových komfortně
vybavených pokojů s možností
přistýlek), tenisové kurty s umělým povrchem, soukromé rybníky k rybaření,
koně, jízdárna, možnost ustájení vlastních koní (11 boxů), prodej vlastního
masa ze dvora
Rodinná farma Galloway je zaměřená
především na chov skotu pastevním
způsobem, chov ovcí a chov westernových plemen koní. Areál je obklopen
200 hektary pastvin a velkými lesními

2

Zámecký statek a ekofarma se nachází
cca 15 km od Plzně nedaleko přehrady
Hracholusky. Okolí je vhodné pro pěší
turistiku, cykloturistiku či koupání.
Přímo v areálu je možné navštívit
malou zoologickou zahradu, výstavní
expozice na téma historie zemědělství
a taktéž zakoupit naše produkty
(křepelčí a slepičí vejce).

komplexy, které navazují na šumavské
lesy. Naši návštěvníci si mohou
vyzkoušet práci honáků dobytka, tzv.
cowboys. Zvláštním zážitkem je také
ochutnávka hovězího masa v nově
zbudovaném steakhousu z býčků
poražených přímo na farmě (na našich
jatkách), grilovaná hovězí žebra dle
receptury brazilského rodáka Renata
Santany (od 8 osob) a grilování ryb
(kuchař připraví vámi vlastnoručně ulovené ryby z našich vod).
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Jiří Tetzeli . Březí u Žinkov 37 . 335 54 Žinkovy
Telefon 604 296 204
hucul-olsovka@seznam.cz . www.hucul-olsovka.cz
ekologická farma, rodinný penzion, bio
strava, krytý gril, vinárna, společenská
místnost, teambuilding akce, vnitřní
bazén, masáže, soukromé rybníky
k rybaření, vyjížďky s koňmi do přírody,
jízdárna, jezdecká škola, dětské tábory s koňmi, agility pro psy včetně
překážek, prodej masa

lesů a rybníků. Statek, jehož historie
sahá do počátku 17. st., provozujeme
v současné době jako rodinnou farmu
se zaměřením na chov huculských
koní, masného skotu (galloway, aberdeen angus), ovcí (zwartbles) a vodní a
hrabavé drůbeže. Dobytek je celoročně
odchováván pastevně.

Náš statek se nachází přibližně
35 km jižně od Plzně v nádherné
krajině s výhledem na Šumavu.
Obhospodařujeme cca 200 ha pastvin,

 5	Dvůr Krutěnice

Krutěnice 3 . 341 42 Kolinec
Telefon 724 558 337
recepce@dvurkrutenice.cz . www.dvurkrutenice.cz
hotelový a jezdecký areál, ubytování luxusní apartmá****, hotel****, penzion***, víkendové domky (celková
kapacita 70 lůžek), místa pro karavany,
restaurace s českou kuchyní (speciality
naší restaurace: hovězí steaky z masa
našeho chovu plemene limousin, česká
kuchyně dle starých receptů, zvěřina),
letní terasa s grilem, vinárna, salonek s krbem, dětský koutek a hřiště,
konferenční prostory, relaxační centrum, víceúčelové hřiště, krytá jízdárna

 6	Ekofarma Bílek

Dvůr Krutěnice je zrekonstruovaný
poplužní dvůr, který prošel velkými
změnami a rozšířením služeb až do
současné podoby hotelového areálu
s nejmodernější jezdeckou halou a
širokou možností venkovních aktivit.

Václav Bílek . Keply 262 . 341 42 Kolinec
Telefon 607 634 354
ekofarmabilek@seznam.cz . www.ekofarmakeply.cz
rodinná farma, penzion (dvou- až
pětilůžkové apartmány, možnost přijet
s karavanem i stany), sportovní vyžití
(bazén, vířivka, stolní tenis a fotbal,
kulečník, trampolína, kola), možnost
pořádání společenských akcí, rodinných
oslav, podnikových večírků a seminářů
Penzion se nachází v areálu
zemědělské ekologické farmy. Hosté
penzionu se mohou seznámit se
životem na farmě, s chovem domácích
zvířat a šetrným způsobem života

lidí, kteří mají blízký vztah k přírodě.
Naše farma se zabývá především
chovem masného skotu, chovem
ovcí a údržbou krajiny. Návštěvníci
zde mohou potkat i řadu drobnějších
druhů hospodářských zvířat - např. kamerunské zakrslé kozy, kanadská pastevní prasata, slepice, pávy a perličky.
V oboře chováme daňky a muflony.
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Farma Jiří Zelený

Jiří Zelený . Drouhaveč 3 . 341 42 Kolinec
Telefon 607 610 176 . info@farmazeleny.cz
www.farmazeleny.cz . www.apartmanynastatku.cz/nastatku
ekologická farma, rodinný penzion,
možnost zapůjčení sportovních potřeb
(kola, lyže…), prohlídky farmy, chov
masného a dojného plemene skotu,
bourárna a prodej masa z vlastního
chovu přímo na farmě, prodej drůbeže
(husy, krůty, kuřata a králíci), prodej
palivového dříví, řeziva a štěpků

V dnešní době farma hospodaří
se dvěma sty kusy skotu a produkuje výrobky pro široký tuzemský i
zahraniční trh. Pro klidnou dovolenou
na statku je možné využít dva apartmány s celkovou kapacitou 10 -12
lůžek.

Farmu Drouhaveč s chovem mléčného
a masného skotu najdete nedaleko Sušice, zelené brány Šumavy,
uprostřed čisté šumavské přírody.

 8	Western ranč Podolí

Zdeněk Tomášek . Podolí 6 . 341 42 Kolinec
Telefon 606 171 999
zdenek.ranc@seznam.cz . www.rancpodoli.cz
ranč s ubytováním, projížďky na
koních, sezónní bistro, pořádání firemních akcí, dětské tematické tábory,
drobná hospodářská zvířata v areálu
Western ranč se nachází 15 km od
Klatov směrem na Železnou Rudu,
v krásné přírodě Šumavy poblíž obce
Běšiny. Je zařízen ve westernovém
stylu s možností ubytování v tramp
ských chatkách, roubených srubech a
pro větší skupiny v „saloonu“ (celková
ubytovací kapacita cca 90 osob). Jed-

 9	Jaroslav Lstibůrek

Jaroslav Lstibůrek . Nová Pasečnice 2 . 344 01 Domažlice
Telefon 775 667 099
info@medovevino.cz . www.medovevino.cz
malá rodinná firma, chov včel, výroba
kvašených medových nápojů, prodej
medu, medových vín a medovin
Jsme malá rodinná firma s cca 30
včelstvy, která se nacházejí na dvou
stanovištích v Českém lese. U nás
můžete vidět celý proces vzniku
kvašených nápojů na bázi medu, tak
říkajíc od včel až po láhev medoviny.
Vlastní provoz je vybaven originálním
výrobním zařízením, umožňujícím
připravit medová vína tak, aby v nich

4

notlivé objekty nabízejí různý standard
ubytování. Dále nabízíme projížďky na
koních s průvodcem a další tematické
akce. Pobyt je vhodný pro rodiny
s dětmi.

zůstal zachován charakter použitého
medu. Součástí prohlídky je ochutnávka medů a z nich připravených
medových vín. Návštěvy jsou možné po
předchozí domluvě.
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Rybník 8 . 345 25 Hostouň
Telefon 379 496 325 . farmarybnik@centrum.cz
www.ubytovani-ceskyles.cz . www.biomaso-uher.cz
ekologická farma, penzion (22 lůžek),
kemp (dřevěné chatky nebo vlastní
stany a karavany), zookoutek, jízdárna,
konferenční místnost, prodej masa ze
dvora, dřevovýroba

ubytování v penzionu i kempu, milovníci koní pak vyjížděk na koni do volné
přírody chráněné krajinné oblasti,
v případě špatného počasí je k dispozici zastřešená kruhová jízdárna.

Rodinná ekologická farma se nachází
na pomezí Šumavy a Českého lesa a
spadá do chráněné krajinné oblasti
Český les. Chováme masný skot, ovce
a koně a z drobného zvířectva nutrie,
pštrosy, divoká prasata a jiné. Zájemci
o agroturistiku mohou využít možnosti

Libuše Sittová . Krasíkov 1 . 349 52 Kokašice
Telefon 604 251 023 . libuse.sittova@seznam.cz
www.dvurkrasikov.cz . www.amalcina-mydlarna.cz
zemědělský areál s ubytováním, sezónní bistro, prohlídky farmy, Amálčina
mydlárna s výrobnou přírodních mýdel,
vyjížďky na koních a v bryčce, výuka
jízdy na koních, možnost ustájení koní,
pronájem „stodoly“ pro soukromé a
kulturní akce, dřevo- a kovovýroba
Dvůr Krasíkov je rozsáhlý zemědělský
areál spravovaný rodinnou společností,
který se nachází nedaleko Konstantinových Lázní. Nabízíme vyjížďky

 12

Angusfarm Soběsuky

na koních, prohlídky farmy s velkým
množstvím zvířat (koně, jeleni, lamy,
kozy, ovce, skot, kachny, slepice,
divočák Pepina, oslice Amálka),
prohlídky nově zrekonstruované mydlárny. Návštěvníkům je také k dispozici
sezónní občerstvení s venkovním sezením.

Soběsuky 9 . 335 01 Nepomuk
Telefon 371 58 00 69
restaurant@angusfarm.cz . www.angusfarm.cz
rodinná restaurace v duchu hnutí
Slow Food, pension pro 18 osob ve
dřevěném provedení, bio farma masného skotu plemene angus
V naší restauraci nabízíme speciality
připravené z hovězího masa masného
plemene aberdeen angus z ekologického chovu farmy Šumavský angus,
spol. s r.o. Můžete zde ochutnat
steaky z chlazeného masa z různých
částí připravované na dřevěném uhlí,
pečená hovězí žebra, grilované dršťky,

farmářské kuře z farmy a spoustu
dalších gastronomických lahůdek.
Otevřeno denně od 11.00 do 22.00
hod. Po předchozí domluvě je možná
prohlídka farmy s výkladem v blízkosti
restaurace.

5

gastronomie

 11	Dvůr Krasíkov
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 13	Ekofarma Svinná na Šumavě

Penzion Stará Vápenka . Svinná 7 . 339 01 Čachrov
Telefon 777 766 022 . 776 112 677
puchtova.hana@seznam.cz . www.ekofarmasvinna.cz
ekologická farma s ubytováním (kapacita 24 lůžek), restaurace s pecí a terasou, možnost nájmu grilu u rybníčku,
wellness (malé lázně s aromapárou,
zábavné sprchy, masážní vana, léčebné
bylinné koupele, Kneippova masáž
nohou, posilovna), možnost koupání
v bio jezírku, půjčovna kol a nordic-walking holí, jízda na koni, prodej ze
dvora
Ekofarma Svinná se nachází na hranici
národního parku a chráněné krajinné
oblasti Šumava, v blízkosti obce Javorná. Hlavními produkty farmy jsou
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Hotel Annín ****

Hotel Annín poskytuje komfortní ubytování v pohodlně zařízených pokojích
s celkovou kapacitou 59 lůžek na samé
hranici CHKO Šumava (vítěz soutěže
Czech Hotel Awards v kategorii „spa

Biofarma Vojetice

a wellness“ v Plzeňském kraji). Našim
hostům je k dispozici soukromé jezírko s možností rybolovu. V těsné
blízkosti hotelu se nachází několik cyklostezek. Pro milovníky gastronomie
připravujeme z prvotřídních surovin
regionální speciality (např. annínského
pstruha), tradiční česká jídla i mezinárodní pokrmy.
Otevřeno:
hotel 24 hod.
restaurace 7 - 23 hod.

Hospůdka U Štěpána . Štěpán Ruda . Vojetice 9 . 342 01 Sušice
Telefon 376 588 196
ustepana@atlas.cz . www.biofarmavojetice.cz
rodinná restaurace, terasa s letním
i zimním provozem, bio farma se
zaměřením na chov masného skotu
(charolais) a agroturistiku, ubytování
v kempu

- telecí krk s bylinkovou salsou a restovaným kuskusem

V naší stylové hospůdce je k dispozici
58 míst k sezení. Pro menší společnost
do 16 osob lze využít odděleného salónku. Posedět můžete i na terase, a to
nejen v létě, ale i v zimě.

Otevřeno denně kromě pondělí od
11.00 do 22.00 hod. Nutná rezervace!
Příjem rezervací každé pondělí, úterý a
středu, vždy od 9 do 12 hodin na tel.
čísle: 376 588 196.

Speciality naší kuchyně:
- pomalu pečená hovězí žebírka
v bylinkách, podávaná s domácím
chlebem a křenem
6

Otevírací doba restaurace:
denně 10 - 20 hod.

Annín 1 . 342 01 Dlouhá Ves
Telefon 376 399 909 . 376 323 350
info@hotelannin.cz . www.hotelannin.cz
rodinný hotel s restaurací, zážitková
gastronomie, letní terasa s grilem,
wellness (vnitřní vyhřívaný bazén,
vířivka, sauna, pára, relaxační
místnost), úschovna kol, konferenční
místnost vč. potřebného technického
vybavení

 15

jehněčí, skopové a hovězí maso, husy,
kachny, kuřata, vejce, včelí med, ryby
a léčivé byliny. V restauraci můžete
ochutnat většinu z našich produktů,
včetně výborných domácích zákusků a
nápojů. Od konce srpna začíná sezóna
pečení šumavských hus z vlastního
chovu. Na farmě naleznete také krásnou permakulturní zahradu produkující vlastní zeleninu a bylinky. Přes
území farmy vede vycházková trasa po
dvanácti pramenech.

- steak z pupku s celerovo-jablečným
salátkem a omáčkou z černého rybízu

11

Kokašice
1

Město
Touškov

Plzeň
16

2

Nezvěstice

Hostouň
3

Roupov

10

Regionální Produkty

Domažlice

12 2
28

9
25
9 24
29
13

30

23

4 12

Klatovy 17

Pocinovice

19

22
20 7
21

8

Cham

27

10

16
15

 16

Lukrena, a.s.

Kolinec

19

7
13

14 11

21

5

8

Javorná

26 18 3
4
5
17

6

Nepomuk

Myslív

18

23
20

1

Žinkovy

6

15 22

Dlouhá Ves
14

31

Sady Nebílovy
Telefon 737 260 025 . www.lukrena.cz
prodej po domluvě
jablka, švestky, třešně, mošty, sušená jablka a hrušky (křížaly)

3

Galloway farma Roupov

Ing. Vacík Václav . Roupov 131 . 334 53 Roupov
Telefon 602 453 039 . www.galloway-farma.cz
bio hovězí maso, bio jehněčí maso (balíčky), med
člen svazu ekologických zemědělců

 17

Mlýn Podhora - Josef Krůs

Krůs Josef . Domažličky 12 . 339 01 Klatovy
Telefon 602 408 467 . www.mlynpodhora.cz
20 druhů sezónní zeleniny (zelí, brambory, saláty, mrkev, cibule, dýně…)

Farma Holštýn

Minimlékárna JOMA . Martínková Jaroslava
Dolní Lhota 5 . 340 21 Janovice nad Úhlavou
Telefon 604 413 696
mléko, kyselé mléko, přírodní sýry (bez příchutě, pažitka, bazalka, cibule, ořechy,
feferonka), tvaroh, bílý jogurt, Šumaváček (smetanový krém)

 19

BG Karolina, k. s.

Ing. Kučera Jan . Děpoltice 16 . 340 22 Nýrsko
Telefon 721 261 021
jehněčí, mošty, jablka, švestky
člen svazu ekologických zemědělců

 20	Ekofarma Šumava

Lehocký Dušan . Bystřice nad Úhlavou 55 . 340 22 Nýrsko
Telefon 602 267 983 . www.ekofarmasumava.eu
jatečná jehňata, kachny, husy, vejce, ovoce (jablka, třešně, hrušky), ořechy
člen svazu ekologických zemědělců

 21

Farma Loužná

Loužná . 341 01 Myslív
Telefon 606 766 953 . www.farmalouzna.cz
farmářská kuřata

7

Farma Jiří Zelený

Zelený Jiří . Drouhaveč 3 . 341 42 Kolinec
Telefon 607 610 176
www.farmazeleny.cz . www.apartmanynastatku.cz/nastatku
mléko, hovězí maso, drůbež (husy, kuřata, krůty), králíci, domácí uzeniny

7

Plzeňský kraj.Prodej ze Dvora

 18

Plzeňský kraj.Prodej ze Dvora

Regionální Produkty
 22

Šumavská zvěřina

Ing. Kopačka Josef . Petrovice u Sušice 47 . 342 01 Sušice
Telefon 376 588 151 . www.sumavskazverina.cz
srnčí, jelen a daněk, divočák, muflon, bažant, kachna divoká, zajíc, orebice
(nabídka mraženého masa po celý rok), chlazené maso na objednávku v době
lovné sezóny daného druhu zvěře

 9	Jaroslav Lstibůrek Medové víno

Nová Pasečnice 2 . 344 01 Domažlice
www.medovevino.cz
medové víno, medovina, medy, svíčky ze včelího vosku

 23

Pošumavské zemědělství

Pocinovice 196 . 345 09 Pocinovice (prodejna)
vepřové a hovězí maso, uzenářské výrobky (tlačenky, klobásy, paštiky…)

8

Zážitková turistika
na venkovĕ

11
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9

Zážitková turistika na venkovĕ.Region

Tipy na výlety
1. ČR . Bavorsko
Pokud se rozhodnete pro zážitkovou turistiku bez hranic, navštivte na české
straně hranice např. rodinnou ekofarmu Bílkových na Keplích (č.6 CZ) nebo
nedaleko odtud nacházející se ekofarmu Svinná (č.13 CZ) s možností oběda. Pak
pokračujte do Bavorska přes hraniční přechod Železná Ruda směrem na Miltach. Na kozí farmě Ziegenhof Bergbauer (č.3 DE) na Vás kromě prohlídky čeká
ochutnávka zdejších specialit z kozího mléka. Zakončit den pak můžete na farmě
Woferlhof ve Warzenriedu (č.1 DE).
2. ČR
Zavítáte-li do Pošumaví, neváhejte a navštivte např. nově zrekonstruovaný
poplužní dvůr v Krutěnicích (č.5 CZ). Pokračovat můžete prohlídkou zámku
v obci Hrádek u Sušice nebo návštěvou města Sušice (historické centrum, muzeum, adrenalinový zábavní Offpark…). V příjemném prostředí restaurace hotelu
Annín (č.14 CZ) pak ochutnejte pokrmy připravované z regionálních potravin.
Odpoledne pak můžete strávit na ekofarmě Svinná na Šumavě (č.13 CZ).
3. Bavorsko
Nedaleko česko-bavorských hranic ve Steinlohe se nachází farma s chovem
mléčného skotu a s minimlékárnou Milchhof Zangl (č.2 DE). Nevšední zážitek
budete mít určitě také při prohlídce včelařství Weiss (č.5 DE), kde v bezpečí
za sklem můžete nahlédnout do života včel. Odpoledne pak navštivte farmu
Floristik Höpflhof v Riedhofu (č.4 DE) s prohlídkou bioplynové stanice a ukázkou
floristiky. Ideálním tipem na zakončení výletu plného zážitků je bylinková farma
Stelzl v Obergschwandu u Rattenbergu (č.6 DE).

 informace:
Bavorsko:
Touristik-Information Landkreis Cham
Tel. +49 9971 784 30
touristik@lra.landkreis-cham.de
Česká republika:
Úhlava, o.p.s.
Tel. +420 376 311 745
info@uhlava.cz

10

Zážitková turistika na venkovĕ

bez hranic
Podniky v Plzeňském kraji
Zážitková turistika
1

Zámecký statek Újezd nade Mží . Újezd nade Mží
Město Touškov

11

2

Farma Moulisových . Milínov . Nezvěstice

3

Galloway farma Roupov . Roupov

4

Farma Olšovka . Žinkovy

5	Dvůr Krutěnice . Krutěnice . Kolinec

Konstantinovy Lázně
1

6	Ekofarma Bílek . Keply . Kolinec

Město
Touškov

7

Plzeň

Farma Jiří Zelený . Drouhaveč . Kolinec

8	Western ranč Podolí . Podolí . Kolinec
9	Jaroslav Lstibůrek . Nová Pasečnice . Domažlice
10	Ekofarma Rybník . Rybník . Hostouň

16

2

Nezvěstice

10

4 12

25

Pocinovice

19
9 24
29
13

23

8

Cham

27

16
12

8

26 18 3
4
5
17

6

Kolinec

13

Hotel Annín . Annín . Dlouhá Ves

15

Biofarma Vojetice . Vojetice . Sušice

15 22

6

3

Galloway farma Roupov . Roupov

7

Farma Jiří Zelený . Drouhaveč . Kolinec

9	Jaroslav Lstibůrek . Nová Pasečnice . Domažlice

7

Javorná

14 11

21

5

19

10

Myslív

18

23
20

1

Nepomuk

14

Prodej ze dvora

Klatovy 17

9

22
20 15
21

Žinkovy

Švihov

Domažlice

Angusfarm . Soběsuky . Nepomuk

13	Ekofarma Svinná na Šumavě . Javorná

3

30

Gastronomie
12

Hostouň

7 2
28

11	Dvůr Krasíkov . Krasíkov . Kokašice

Sušice
14

31

16

Lukrena, a.s. . Sady Nebílovy . Nebílovy

17

Mlýn Podhora - Josef Krůs . Domažličky . Klatovy

18

Farma Holštýn, Minimlékárna JOMA . Dolní Lhota

	Janovice nad Úhlavou
19

BG Karolina, k. s. . Děpoltice . Nýrsko

20	Ekofarma Šumava . Bystřice nad Úhlavou . Nýrsko
21

Farma Loužná . Loužná . Myslív

22

Šumavská zvěřina . Petrovice u Sušice . Sušice

23

Pošumavské zemědělství . Pocinovice

Podniky v regionu Cham
Zážitková turistika

Gastronomie

Prodej ze dvora

1	Woferlhof mit Hofstubn . Warzenried

7

Gasthaus Ödenturm . Chammünster . Cham

19

Bioland Hof Bauer . Rötz

2

Milchhof Zangl . Steinlohe . Tiefenbach

8

Gastwirtschaft Wagner . Kothmaißling . Cham

20

Gartenbau Raum-Streck . Cham

3

Ziegenhof Bergbauer . Anzenberg . Miltach

9

Hotel Habersaign . Haberseigen . Furth im Wald

21

Taschinger Hofladen . Tasching . Cham

4

Floristik Höpflhof . Riedhof . Zandt

10

Hotel Gasthof zur Linde . Neukirchen b.Hl.Blut

22	Seidl Schweinezucht . Selling . Cham

5	Weiß-Natur-Idee-Pur . Zandt

1	Woferlhof mit Hofstubn . Warzenried

23

Haberzeth Geflüglhof . Mitterkreith

6
Kräuter & Erlebnishof Stelzl . Obergschwandt
	Rattenberg

11

Hotel Gasthof Rösslwirt . Lam

24

Fischzucht Nürnberger . Daberg . Furth im Wald

12

Gasthof „Zum deutschen Eck“ . Steinlohe

25

Angusfleisch Schneider . Waldmünchen

Tiefenbach

26

Kartoffelhof Venus . Trefling

13	Wohlfühlhotel Brunnerhof . Arnschwang

27

Metzgerei Traurig . Eschlkam

14

Arracher Hof . Arrach

28

Metzgerei Haberl . Tiefenbach

15

Hotel Birkenhof am Elfenhain . Grafenwiesen

2

Milchhof Zangl . Steinlohe . Tiefenbach

16	Ulrichshof Bio-Resort . Zettisch . Rimbach

3

Ziegenhof Bergbauer . Anzenberg . Miltach

17

Landgasthof Pfahlhof . Pfahl . Zandt

29

Kartoffel Weichs . Arnschwang

18

Hotel Früchtl . Zandt

30

Fisch Gebert . Haid . Pemfling

5	Weiß-Natur-Idee-Pur . Zandt
31

Bayerwald Gemüse Ettl . Renften . Rattenberg
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Region Cham.zážitková turistika

Zážitky na venkově
 1	Woferlhof mit Hofstubn

Franz Adam . Siegmund-Adam-Straße 15 . 93458 Warzenried
Telefon +49 9947 1301 . Fax +49 9947 9040091
franz.adam@online.de . www.hofstubn.de
statek, restaurace (selská jizba), kavárna, pivní zahrádka, prázdninové
apartmány
Woferlhof je tradičně
obhospodařovaný statek s chovem
mléčného skotu. Dopřejte si několik
nezapomenutelných hodin a odpočiňte
si na statku Woferlhof s útulnou
selskou jizbou.

2

Milchhof Zangl

Ingeborg Zangl . Steinlohe 98 . 93464 Tiefenbach
Telefon +49 9673 516 . Fax +49 9673 913302
milchhof-zangl@amplusmail.de . www.milchhof-zangl.de
farma s chovem mléčného skotu, minimlékárna, přímý prodej
V blízkosti českých hranic
obhospodařujeme statek s 65 mléčnými kravami. V naší mlékárně se
mléko šetrným způsobem zpracovává
na pasterované plnotučné mléko, jogurt a na míchané mléčné nápoje.

3

Ziegenhof Bergbauer

Při prohlídkách návštěvníkům
vysvětlíme, jak vznikne ze syrového
mléka konzumní mléko, jak se vyrábí jogurt a na co se musí dbát při
přípravě míchaných mléčných nápojů.
Navštivte nás a poznejte rozdíl mezi
domácím mlékem a mlékem ze
supermarketů.

Alfons Bergbauer . Anzenberg 3 . 93468 Miltach
Telefon +49 9944 1462 . Fax +49 9944 302692
bergbaueralfons@web.de
ekologická farma s chovem koz,
sýrárna a prodejna ve dvoře
Mléko od našich koz zpracováváme
na mnoho chutných druhů sýra, od
jemných až po pikantní. Návštěvníkům
rádi ukážeme farmu se sýrárnou a podáme informace o výrobě kozího sýru.
K prohlídkám farmy patří také ochutnávka našich výrobků, podávaných
s naším domácím chlebem. Specialitou
je jogurtový nápoj připravený s různým
ovocem.

12

Ať u domácích koláčů a dortů, vydatných svačin, tradičních bavorských
jídel, nebo při večerech s grilováním
a pěknou hudbou si vychutnejte naše
lahůdky v příjemné atmosféře. Pro děti
je na statku spousta místa na hraní,
dovádění nebo jízdu na koni.

V naší prodejně si můžete zakoupit
kozí, hovězí a ovčí lahůdky a odnést
si je s sebou domů jako kulinářský
suvenýr.

11

Kokašice
1

Město
Touškov

Plzeň
16

2

Nezvěstice
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3
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10
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12 2
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Zážitky na
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4
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16
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8
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Nepomuk
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18

23
20

1

Javorná

6

15 22

Dlouhá Ves
14

31

Gisela Höpfl . Riedhof 8 . 93499 Zandt
Telefon +49 9944 400 . Fax +49 9944 3057008
floristik.hoepfl@web.de . www.wildkraeuterland.de
chov mléčného skotu, bioplynová
stanice, květinová a bylinná zahrada,
přírodní floristika
Objevte se mnou při prohlídkách farmy
a okolí rozmanitost místního světa
květin a bylin. Při praktických ukázkách
Vám předvedu triky přírodní floristiky.
Seznámíte se s mnohými možnostmi,
jak podivuhodně využít planě rostoucí
byliny v kuchyni.

 5	WeiSS-Natur-Idee-Pur

4 12

Klatovy 17

Pocinovice

19

Žinkovy

Jako vyškolená bylinářka a zahradnice
se zabývám těmito tématy: planě rostoucí byliny, síla bylin a květů, vůně a
aroma ze zahrady, domácí léčba.

Thomas Weiss . Wolfersdorfer Straße 30 . 93499 Zandt
Telefon +49 9944 514 . Fax +49 9944 2994
info@weiss-natur-idee.de . www.weiss-natur-idee.de
bio včelařství, včelí muzeum, apiterapie
(dýchání včelího vzduchu), zpracování
dřeva

Na přání zorganizujeme programy ve
spojení s ostatními partnerskými podniky spolku „LandGenuss Bayerwald“.

Na naší farmě aktivně nahlédnete do
světa včel. Během jedenapůlhodinové
prohlídky se se včelami důvěrně sezná
míte. Ve včelíně Vám ukážeme čerstvé
včelí plástve, a když budete mít trochu
štěstí, dočkáte se i audience u královny
(vše probíhá bezpečně za sklem).

6

Kräuter & Erlebnishof Stelzl

Erika Stelzl . Obergeschwandt 3 . 94371 Rattenberg
Telefon +49 9963 584
post@erica-herbaria.de . www.erica-herbaria.de
chov mléčného skotu, zahradnictví,
bylinářství
Obhospodařujeme malý statek
s mléčným skotem, chováme slepice
a kachny. Pro zájemce pořádáme
zážitkové prohlídky a kurzy.

Se svým vzděláním bylinářky a zahrad
nice a jako členka spolku „Lernort
Bauernhof“ nabízím všem věkovým
skupinám „zážitky z přírody“:
procházky s bylinami, kurzy vaření
na téma „příroda a zahrada“,
dobrodružství na statku pro děti a
mladistvé, zážitkové prohlídky statku,
domácí medicínu a kořalky, sny
s vůněmi přírody.

13

Region Cham.gastronomie

Regionální gastronomie
7

Gasthaus Ödenturm

Ernst Hunger . Am Ödenturm 11 . 93413 Chammünster
Telefon +49 9971 8927 0 . Fax +49 9971 8927 20
info@oedenturm.de . www.oedenturm.de
hostinec na klidném místě s krásným výhledem do okolí, restaurací a
terasou, regionální a středomořská
kuchyně, zlatá medaile v soutěži Bavorská kuchyně, označení Bib Gourmand u Michelin, 8 dvojlůžkových
pokojů, 2 jednolůžkové pokoje a 2
prázdninové chatky
Otevírací doba:
úterý - sobota 10.00 - 14.00
a 17.00 - 24.00
čtvrtek od 17.00, neděle od 14.00
zavírací den v pondělí

8

Gastwirtschaft Wagner

Naše regionální speciality:
- miltašský kozí bio sýr pečený
v křupavém těstíčku s marinovanou
zeleninou
- pstruží filet s gäubodenským
chřestem, holandskou omáčkou
a brambory
- guláš z masa plemene angus
s domácími špeclemi

Franz und Annette Wagner . Raindorferstraße 13 . 93413 Cham
Telefon +49 9971 79767 . Fax +49 9971 802925
wagnermetzgerei@t-online.de
venkovský hostinec s regionální bavorskou kuchyní a občerstvením
z vlastního řeznictví, sál pro 20 - 180
osob, vlastní porážka s certifikací EU
Otevírací doba:
restaurace: úterý - neděle 9.00 - 23.00

Mezi nejoblíbenější speciality patří
vepřová pečeně s bramborovým knedlíkem. Naše pečeně se - stejně jako
dříve - připravuje v peci na dřevo.
Slavný je také náš vídeňský řízek.

v pondělí zavírací den

9

Hotel Habersaign

Rudolf Nitsch . Haberseigen 1 . 93437 Furth im Wald
Telefon +49 9973 3823 . Fax +49 9973 3284
info@hotel-habersaign.de . www.hotel-habersaign.de
rodinný hotel a restaurace s regionální
bavorskou kuchyní, výletní hostinec,
kavárna, terasa, 24 pokojů pro hosty
Otevírací doba:
denně 7.00 - 23.00

14

Vychutnejte si naše regionální pokrmy
ve všech ročních obdobích. Ať zvěřina,
ryby, či drůbež, vše pochází od místních dodavatelů. Občerstvení
s domácím chlebem z pece na dřevo,
v létě domácí zmrzlina s lesními plody
a s ovocem z vlastní zahrady.

Zážitková turistika na venkovĕ
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6
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Hotel Gasthof Zur Linde

Otevírací doba:
teplá kuchyně denně 11.00 - 14.00 a
17.00 - 20.30
občerstvení po celý den
v úterý zavírací den (otevřeno na
objednávku)

Hotel Gasthof Rösslwirt

Kolinec

19

7

Javorná

6

15 22

Dlouhá Ves
14

31

Markus Pongratz . Marktplatz 9 . 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Telefon +49 9947 902485 . Fax +49 9947 902486
info@gasthof-linde-neukirchen.de . www.gasthof-linde-neukirchen.de
tradiční hostinec s domácí sezónní
kuchyní, restaurace, pivní zahrádka,
pokoje pro hosty a apartmány

 11

21

5

8

13

14 11

Nepomuk

Myslív
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V naší nabídce jídel naleznete
převážně tradiční regionální pokrmy.
Při přípravě jídel využíváme čerstvé
bylinky z vlastní zahrádky nebo volně
rostoucí byliny. Mezi naše speciality
patří uzená pečeně, plněný vepřový
bok, uzené a domácí selský chléb.
Naši rozmanitou regionální kuchyni
si můžete vychutnat také v rámci tzv.
kulinářských nocí s menu o více chodech a při večerech s grilováním na
pivní zahrádce.

Familie Klingseisen . Engelshütter Straße 1 . 93462 Lam
Telefon +49 9943 1275 . Fax +49 9943 8910
roesslwirt@t-online.de . www.roesslwirt.de
hotel a hostinec vhodný pro rodiny
s dětmi, řeznictví, regionální bavorská
kuchyně, pokoje pro hosty, prázdninový apartmán, oceněno Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland
Otevírací doba:
denně 7.30 - 22.00
teplá kuchyně: 11.00 - 14.00
a 17.00 - 20.00

Vychutnejte si speciality z našeho regionu:
- maso a uzeniny z domácího řeznictví
- čerstvé bylinky a saláty
- pečení pstruzi
- zvěřinové a rybí týdny
- v létě večery s grilováním

odpoledne občerstvení, káva a domácí
pečivo

 12 Gasthof zum Deutschen Eck

Thomas Laubmeier . Steinlohe 92 . 93464 Tiefenbach
Telefon +49 9673 290 . Fax +49 9673 1885
info@zumdeutscheneck.com . www.zumdeutscheneck.com
venkovský hostinec v klidném a
pěkném prostředí, v rodinném vlastnictví přes 100 let, restaurace s tradiční
domácí kuchyní, pivní zahrádka, chov
masného skotu (plemeno angus),
útulné dvoulůžkové a jednolůžkové
pokoje
Otevírací doba:
čtvrtek a pátek 16.00 - 23.00
sobota a neděle 10.00 - 23.00
pro skupiny a rodinné oslavy po
dohodě
do konce roku 2012 z důvodu rekonstrukce zavřeno

Pro přípravu našich pokrmů a lahůdek
používáme převážně produkty z regionu. Našimi specialitami jsou:
- hovězí na smetaně, koprová omáčka
a hovězí rolády z masa z vlastního
chovu
- vepřová pečeně připravovaná v peci
na dřevo s domácími bramborovými
knedlíky
- bramboráky s jablečným kompotem
- bramborové šišky na slano nebo na
sladko
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 13	Wohlfühlhotel BrunnerHof

Andreas Brunner . Kirchgasse 13 . 93473 Arnschwang
Telefon +49 9977 257 . Fax +49 9977 8356
info@brunner-hof.de . www.brunner-hof.de
rodinný wellness hotel, řeznictví, jídelna, pivní zahrádka, stodola pro
kulturní akce, sauny na ploše 850 m2,
komfortní pokoje (68 lůžek)
Otevírací doba:
denně 7.00 - open end

Stěžejními body naší nabídky jídel jsou
tradiční i současné bavorské pokrmy
s využitím bylinek. Specialitami Brunner Hofu jsou: bramborovo-bylinná
roláda, pstruh pečený na bylinkách,
pikantní maso ve skle a delikatesy
z masa a uzenin z vlastního řeznictví.

v úterý zavírací den 12.00 - 17.00

 14

Arracher Hof

Dieter Rackl . Lamer Straße 70 . 93474 Arrach
Telefon +49 9943 1895 . Fax +49 9943 8950
arracher-hof@arrach.de . www.arracher-hof.de
rodinný penzion s restaurací, bavorské speciality, devět komfortních
dvoulůžkových pokojů, bio sauna,
finská sauna, parní lázeň, Kneippův
bazén a solárium
Otevírací doba:
denně od 8.00 hodin
obědy 11.30 - 14.00
večeře 17.30 - 20.30
zavírací den v pondělí (v hlavní sezóně
otevřeno od 18.00)

 15	hotel Birkenhof am Elfenhain

Familie Gmach . Auf der Rast 7 . 93479 Grafenwiesen
Telefon +49 9941 4004 0 . Fax +49 9941 4004 250
info@hotel-birkenhof.de . www.hotel-birkenhof.de
Spirit & Spa hotel Birkenhof je rodinný hotel uprostřed krásné přírody,
rozlehlé zázemí wellness s možností
koupání, saunování a zkrášlovacích
procedur, restaurace, bylinná zahrádka
o rozloze 400 m2, pokoje pro hosty a
apartmány dle zásad feng-shui
Otevírací doba: denně

16

Z denně obměňovaného jídelního
lístku si můžete vybírat z mnoha regionálních lahůdek, ať už je to císařův
trhanec, vepřové nožičky nebo bramboráky. Dáváme přednost kvalitním
produktům z Bavorského lesa. Naše
sezónní „týdny specialit“ jsou zážitkem
pro všechny labužníky. Můžete se těšit
např. na bavorský týden, houbový
týden či zvěřinové týdny.

Kuchyně v Birkenhofu používá
převážně regionální a sezónní bio
produkty. Kromě regionálních lahůdek
nabízíme také lahůdky mezinárodní
kuchyně. K domácím specialitám patří
pesto s bylinkami z vlastní zahrádky a
domácí máslo s růžovými květy, levandulí, mátou a meduňkou.
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Ulrich N. Brandl . Zettisch 42 . 93485 Rimbach
Telefon +49 9977 950 0 . Fax +49 9977 950 470
info@ulrichshof.com . www.ulrichshof.com
dětský „bio areál“ nabízí rodinám
s dětmi trávení volného času a
odpočinek v souladu s přírodou,
100 % bio kuchyně, rodinná restaurace „Fridolin“, bavorská restaurace
„Ferdlstube“, restaurace pro labužníky
„Garten Eden“, opakované ocenění
1. místem v kategorii rodinných hotelů
mezi 100 nejlepších hotelů v Evropě
v cestovním magazínu GEOSAISON

Naše regionální speciality
(Bayerwald menu):
- krémová polévka ze sušených hřibů
se zakysanou smetanou s bylinkami
- plátky z hovězího masa, žampiony,
rukola, strouhaný parmezán a brambory pečené ve fólii
- vanilková zmrzlina s vlažnými
skořicovými švestkami

Otevírací doba:
denně 7.30 - 21.00

 17

 18

Landgasthof Pfahlhof

Hotel Früchtl

Johann Blasini . Pfahl 7 . 93499 Zandt
Telefon +49 9944 9302 . Fax +49 9944 302506
blasinipfahlhof@t-online.de . www.pfahlhof.de
venkovský hostinec a statek na okraji
lesa, v rodinném vlastnictví od roku
1715, domácí bavorská kuchyně, terasa, pivní zahrádka, pokoje pro hosty

Naši hosté oceňují především regionální speciality:

Otevírací doba:
denně 11.00 - 22.00

- srnčí pečeně s jalovcovou omáčkou,
míchaný salát, špecle

zavírací den v úterý

- jelení pečeně s míchaným salátem a
špeclemi

- pečený pstruh duhový s opékanými
brambory, míchaný salát

„Wirtshaus zum Bräu“ . Daniel Früchtl . Kirchplatz 1 . 93499 Zandt
Telefon +49 9944 30410 . Fax +49 9944 3041111
info@fruechtl.de . www.fruechtl.de
rodinný hotel a restaurace s bohatou
tradicí, bavorský hostinec, pivnice,
taneční sál, konferenční sál, komfortní
pokoje pro hosty, 85 lůžek, krytý
bazén, sauna, parní lázeň, infračervená
kabina
Otevírací doba: denně 6.30 - 24.00
Naše regionální speciality:
- vlažný kozí sýr v dýňové strouhance
na salátu, brusinkový dip

- křehké opečené filety ze pstruha „po
mlynářsku“, brambory s petrželkou,
salát
- zandtská cibulová pečeně
s křupavými domácími restovanými
cibulkami, s pečenými brambory a
salátem
- medové stracciatella-parfait ze
zandtského bio medu s vlažným
třešňovým ragú a smetanou
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 19

Bioland Hof Bauer

Bauer Willi . Bergstraße 5 . 92444 Rötz-Bernried
Telefon +49 9976 444
konzumní brambory, vejce
prodej v pracovních dnech 9.00 - 17.00 nebo po domluvě
člen ekologického svazu Bioland

 20

Gartenbau Raum-Streck

Raum-Streck Ernestine . Steinweg . 93413 Cham
Telefon +49 9971 3818
různé druhy salátu, košťálová zelenina, žlutá řepa, rajčata, bylinky
prodej denně 8.00 - 17.00
při odběru většího množství je možné dodání do domu

 21

Taschinger Hofladen

Rösch Stephanie . Tasching 15 . 93413 Tasching
Telefon +49 9971 3887 . roesch.werner@t-online.de
hovězí a vepřové maso, velký výběr uzenin, bio sýr, chléb z pece na dřevo, marmelády, uzeniny a maso ve skle, likéry, šťávy, vejce, nudle, med, sulc na talířích,
domácí polotovary, brambory, lahůdkové koše a mnoho dalšího
prodej čtvrtek a pátek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 12.00

 22	Seidl Schweinezucht

Seidl Richard . Selling 6 . 93413 Cham-Kothmaißling
Telefon +49 9971 200713
prasata na výkrm, vlastní krmiva, krmiva bez GMO
prodej v řeznictví Wagner v Chamu

 23

Haberzeth Geflüglhof

Haberzeth Armin . Waldweg 26 . 93426 Mitterkreith
Telefon +49 9461 2559 . gefl.haberzeth@vr-web.de
drůbež, vejce, domácí těstoviny
prodej pondělí - pátek 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 12.00

 24

Fischzucht Nürnberger

Nürnberger Thomas . Daberg 8 . 93437 Furth im Wald
Telefon +49 9973 1308 . simandlhof@arcor.de
pstruzi, kapři dle sezóny, rybí filety, uzené ryby, party servis – pstruzi pečení na
kameni a obložené rybí mísy, chovné ryby
prodej ze dvora: denně
při odběru většího množství žádáme předběžnou objednávku

 25

Angusfleisch Finkenhof

Schneider Alois . Finkenhof 2 . 93449 Waldmünchen
Telefon / Fax +49 9972 3247 . www.finkenhof-angus.de
míchané balíčky s naporcovaným a popsaným masem plemene angus - na přání
též vakuově balené, různé druhy salámů z masa angus, kaminwurz, uzeniny ve
skle, maso angus ve vlastní šťávě, dárkové košíky, vejce, pstruzi
prodej ze dvora: denně

 26

Kartoffelhof Venus

Venus Josef + Michaela . Dorfstraße 4 . 93455 Trefling
Telefon +49 9974 902034 . j.venus@gmx.de
různé druhy brambor, loupané balené brambory
prodej denně
dodávka do gastronomických zařízení
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Traurig Josef . Marktstr. 9 . 93458 Eschlkam
Telefon +49 9948 583 . Traurig.Josef@t-online.de
hovězí a vepřové maso od místních zemědělců, daňčí maso z vlastní obory; dodávka
do gastronomických zařízení
otevírací doba: po-pá 6.00 - 18.00 (út do 13.00), so 6.00 - 12.00

 28

Metzgerei Haberl

Haberl Robert . Sonnenstraße . 93464 Tiefenbach
Telefon +49 9673 914546
vepřové maso, hovězí maso, uzeniny
prodej v pátek 10.00 - 18.00, v sobotu 7.00 - 12.00

2

Milchhof Zangl

Zangl Ingeborg + Ludwig . Steinlohe 98 . 93464 Tiefenbach
Telefon +49 9673 516 . milchhof-zangl@amplusmail.de
pasterizované konzumní mléko, přírodní jogurt, ovocný jogurt (bez
konzervačních látek)
prodej ze dvora, rozvážka až do domu, obchod v Altenmarktu, taschingská prodejna

3

Ziegenhof Bergbauer

Bergbauer Alfons . Anzenberg 3 . 93468 Miltach
Telefon +49 9944 1462
různé druhy sýra, mléko, jogurt a tvaroh z kozího mléka, uzeniny a kůzlečí maso,
selský chléb, vejce
prodej v pátek a v sobotu vždy 14.00 - 16.00
člen svazu ekologických zemědělců - Bioland

 29

Kartoffel Weichs

Weichs Matthias . Schloßweg 2 . 93473 Arnschwang
Telefon +49 9977 1628 . weichsmatthias@gmx.de
celoročně různé druhy brambor, včetně odrůd s červenými slupkami

 30

Fisch Gebert

Gebert Franz + Angela . Haid 10 . 93482 Pemfling
Telefon +49 9971 1096 . fisch-regional@t-online.de
kapři, pstruzi, candáti a štiky - filetované, uzené, marinované; partyservis, rybí
bufet pro oslavy a slavnosti, dodávka do gastronomických zařízení
prodej ze dvora, po předběžné objednávce nebo podle nabídky v obchodu v Altenmarktu a v taschingském obchodu, certifikát „Originální hornofalcký kapr“

 5	WeiSS-Natur-Idee-Pur

Weiss Thomas . Wolfersdorferstraße 30 . 93499 Zandt
Telefon +49 9944 514 . info@weiss-natur-idee.de
bio med, dřevěné hračky, medové bonbony, produkty pro apiterapii, medovina,
dárkové předměty
prodej ze dvora pondělí až pátek 8.00 - 17.00
certifikát bio svazu, člen svazu ekologických zemědělců.

 31

Bayerwald Gemüse Ettl

Ettl Helmut . Renften 6 . 94371 Rattenberg
Telefon +49 9963 1731 . bayerwaldgemüse-ettl@gmx.de
saláty, rajčata, košťálová zelenina, paprika, pórek, celer, cukety, dýně, okurky,
cukrová kukuřice, jablka; naše specialita: jemné a ostré feferonky ve skle
prodej ze dvora: po, st, pá 8.30 – 12.00; po, st 17.00 – 18.00; so 8.30 – 13.00
dodávka do blízkých gastronomických zařízení a na farmářský trh do Rattenbergu
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land.genuss.Bayerwald

LandGenuss Bayerwald
Pro pravý zážitek z regionu

Milí hosté,
farmáři a gastronomové z okresu Cham, kterým není lhostejná kvalita jejich produktů, vytvořili
spolek, aby podpořili pěstování a prodej regionálních produktů, vaření regionálních pokrmů a
také region jako celek. Vybrané restaurace, hostince a farmy jsou označovány známkou jakosti
„Partnerbetrieb LandGenuss Bayerwald“. Garantují Vám původ a použití vysoce kvalitních a
chutných surovin z Bavorského lesa.
Regionální pokrmy, které se připravují převážně z produktů místních přímých prodejců, jsou
v jídelním lístku označeny naším logem jako dokladem kvality. Abyste se mohli spolehnout
na kvalitu použitých surovin a jejich regionální původ, podléhají všechny partnerské podniky
přísnému kontrolnímu systému.
Pojem „regionální“ znamená pro spolek LandGenuss Bayerwald také „přírodní“. Produkty
z „průmyslové výroby“ se nedostanou na Váš stůl.
Navštivte nás a vychutnejte si v partnerských podnicích spolku „LandGenuss Bayerwald“ znamenité domácí jídlo uprostřed nádherné krajiny Bavorského lesa!
Andreas Brunner, předseda
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