
EASY
BAR
MENU



Představujeme Vám ucelený koncept

EASY BAR MENU
Co Vám přinese?

Nejnovější technologii

Jednoduché recepty

Efektní servírování

Spokojené najedené hosty

Pro bližší informace a možnosti realizace konceptu ve 
Vašem provozu kontaktujte obchodního zástupce Bidfood.



Byl vždy o krok napřed. V minulosti získal v prestižní anketě 
ocenění „Nejlepší cocktail bar ČR“, periodikem Newsweek byl 

zařazen mezi Worlds Best Bars a nedávno oslavil jubilejních 27 let 
provozu. Tímto výročím opět potvrdil svoji výjimečnost a kvality, 
které v čase přetrvávají. I po tolika letech stále patří Bugsy’s bar 

mezi špičky v oboru a vedle prvotřídních koktejlů a Champagne 
nabízí jídlo i chuťovky koncipované tak, aby se k daným drinkům 

co nejlépe hodily.

„Věřím, že díky moderní technologii a kvalitním produktům 
budeme moci výrazně obohatit nabídku jídel v našem baru 

a hosté k nám budou chodit nejen kvůli skvělým drinkům, 
ale také výbornému menu.“

 
Václav Vojíř

majitel Bugsy´s Baru

BUGSY´S BAR



a salát cole lawPita
 chléb s kuřecím masem

INGREDIENCE 
335170
Kebab originální turecký kuřecí
336208
Pita chléb kulatý velký
620223
Omáčka Kebab Hellmann‘s
739154
Coleslaw salát

Mix salátových listů
Rajče

Recept a kalkulace



a salát cole lawPita
 chléb s kuřecím masem

INGREDIENCE 
335170
Kebab originální turecký kuřecí
336208
Pita chléb kulatý velký
620223
Omáčka Kebab Hellmann‘s
739154
Coleslaw salát

Mix salátových listů
Rajče

Alergeny: 1a, 3, 6, 7, 9, 10, 12



Hov
ězí 

burger  s cheddarem



INGREDIENCE 
342270
Hovězí hamburger
337650
Bulka půlená brioche maxi
620256
Barbecue omáčka Coronet
621111
Kečup jemný Coronet
701294
Tavený Cheddar 45 % plátky
730071
Cibule červená loupaná
739154 
Coleslaw salát
 
Ledový salát 
Rajče

Alergeny: 1a, 3, 7, 10, 12

Hov
ězí 

burger  s cheddarem

Recept a kalkulace



tatark
a a hranolky

INGREDIENCE 
342233
Sedlčanský hermelín výseče 
452240
McCain Expres Julienne hranolky
620031 
Tatarská omáčka Coronet

Oba
lované trojúhelníčky z her melínu,

Recept a kalkulace



tatark
a a hranolky

Oba
lované trojúhelníčky z her melínu,

Alergeny: 1a, 3, 7, 10



Pikantní klobásky

Alergeny: 1a, 1b, 10, 12



INGREDIENCE 
716151 
Pikantní grilovací klobáska
335878 
Kulatý chléb se zářezy
615004 
Okurky celé Coronet
615222
Křen strouhaný ostrý 
622024 
Hořčice dijonská Maille 

Pikantní klobásky

Alergeny: 1a, 1b, 10, 12

Recept a kalkulace
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se 
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omáčko
u

INGREDIENCE 
709252
Kuřecí křídla sous-vide Banquet 
620222 
Česnekový dressing s kousky česneku 
Hellmann‘s
680631 
Chilli omáčka sladká

Alergeny: 1, 4, 9, 11, 16
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Recept a kalkulace



a smažené kalamáry

s ch
il i dipem

Kre
vety

 v těs
 íčku



Alergeny: 1a, 2, 7, 12, 14

a smažené kalamáry

s ch
il i dipem

Kre
vety

 v těs
 íčku

INGREDIENCE 
175102 
Obalované stripsy z kalmara Premium
175104 
Krevety v křupavém těstíčku
680631
Chilli omáčka sladká 

Citron krájený na měsíčky
Koriandr čerstvý lístky

Recept a kalkulace



a bramborové chipsy

Cibulové kroužky
s če nekovým dipem



a bramborové chipsy

Cibulové kroužky

Alergeny: 1a, 2, 7, 12, 14

INGREDIENCE 
450001 
Cibulové kroužky Jefferson‘s
452571 
McCain Maxi Chips
620222  
Česnekový dressing s kousky
česneku Hellmann‘s

s če nekovým dipem

Recept a kalkulace



Švé
dsk

é m
asové kuličky

a brusinky



INGREDIENCE 
316301 
Švédské masové kuličky 
600383  
Brusinky lesní 50 % džem

Alergeny: 1a, 3

Švé
dsk

é m
asové kuličky

a brusinky

Recept a kalkulace



INGREDIENCE 
230163
Kuřecí stripsy obalované Zizu
450001
Cibulové kroužky Jefferson‘s 
620222  
Česnekový dressing s kousky
česneku Hellmann‘s

Citron krájený na měsíčky

Kuřecí s ripsy
a cibulové kroužkys če nekovým dipem

Recept a kalkulace



Kuřecí s ripsy

Alergeny: 1a

a cibulové kroužkys če nekovým dipem



INGREDIENCE 
709053 
Trhané hovězí maso sous-vide Banquet 
335455
Tortilla ø 25 cm
452571 
McCain Maxi Chips 
615006 
Okurky příčný řez
620256 
Barbecue omáčka Coronet
701294 
Tavený Cheddar 45 % plátky
730071 
Cibule červená loupaná

Mix salátových listů 
Rajče

Tor
til a s trhaným hovězím masem

a bramborové chipsy

Recept a kalkulace



Tor
til a s trhaným hovězím masem

Alergeny: 1a, 7

a bramborové chipsy



s BBQ omáčkouVepřová žebírka

Alergeny: 1a, 1b



s BBQ omáčkouVepřová žebírka

Alergeny: 1a, 1b

INGREDIENCE 
709006  
Vepřová žebra z pečeně sous-vide Banquet 
335878  
Kulatý chléb se zářezy
620256  
Barbecue omáčka Coronet

Recept a kalkulace



TECHNOLOGIE
KONVEKTOMAT iCombi Pro XS 
XS velikost. XXL výkon. 
 Jsem malý, ale zkušený, přemýšlím, učím se, nic nezapomenu, dohlížím 
a přizpůsobím se. Každý váš recept mám na displeji pod jednou ikonou. 
Stačí kliknout. Díky své inteligenci reaguji dynamicky na změny. Steak 
je vyšší než obvykle? Více hranolků než jindy? Pak samostatně upravím 
nastavení teploty, času, nebo vlhkosti. Zajistím požadovaný výsledek. 
Pokaždé a s extrémní účinností.

Vlastní varná inteligence 
Funkce iCookingSuite zná cestu 
k požadovanému výsledku 
vaření a dosáhne jej znovu a 
znovu. Ve vynikající kvalitě. Tohle 
je svoboda a flexibilita.

Extrémně rychlé čištění    
Přibližně za 20 minut kompletní 
vyčištění varné komory. Čistá 
práce, méně prostojů, více 
produktivního času.

Pečlivě promyšlené         
Ventilátor s variabilním 
chodem a vyšší výkon 
parního bojleru pro ještě 
vyšší produktivitu i při 
maximálním naplnění.

Intuitivní ovládání                     
Nové ovládání vás provede 
varným procesem pomocí 
obrázků a interaktivních 
pokynů. I neškolená 
obsluha získá perfektní 
výsledek.



Sada EASY BAR MENU 1 

    KONVEKTOMAT iCombi Pro XS 6-2/3 
    4 ks plechů  
Pořizovací cena sady 229 900 Kč bez DPH

Vzorový operativní leasing bez akontace:  
Měsíční splátka 4 747 Kč bez DPH                                       
Roční pojistné 2 069 Kč                                                
Délka financování 60 měsíců

Sada EASY BAR MENU 2 

    KONVEKTOMAT iCombi Pro XS 6-2/3 
    4 ks plechů       
    kondenzační digestoř UltraVent Plus     
Pořizovací cena sady 363 120 Kč bez DPH 

Vzorový operativní leasing bez akontace:  
Měsíční splátka 7 498 Kč bez DPH                                      
Roční pojistné 3 268 Kč                                                
Délka financování 60 měsíců

V případě zájmu o konkrétní kalkulaci financování se obraťe na Vašeho obchodního zástupce Bidfood.



SETY
NÁDOBÍ

836052 
Startovací set talířů F2D Ceres

836051
Startovací set talířů DPS Seasons


