
Vážení návštěvníci, 
dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji přivítali 
na Plzeňském farmářském trhu. Přejeme vám příjemné 
nakupování a věříme, že farmářským trhům zachováte přízeň. 
Další Plzeňské farmářské trhy se uskuteční 16. dubna a budou 
ve znamení Velikonoc a ryb. Představí se vám kampaň Ryba domácí. Bude pro vás připravena 
kuchařská show, ochutnávky i aktivity pro děti. Těšit se můžete i na rozšířený sortiment ryb.

Kontakty a další informace najdete na www.plzensketrhy.cz

Seznam prodejců – PLZEŇSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY,  2. dubna 2011

•	 Sad Ing. Jaroslav Běl
jablka

•	 Moštárna Štáhlavy
mošty, jablečný ocet

•	 Farma Líšťany
mléko, mléčné výrobky, pojízdný 
automat na mléko

•	 Minimlékárna JOMA
tvaroh, mléko, výrobky z kravského 
mléka

•	 Kozí farma Březí
kozí sýry, konopné potraviny

•	 Horský statek Abertamy
ovčí, kozí a kravské sýry v biokvalitě

•	 Farma Belina
kozí a kravské sýry v biokvalitě

•	 Petr Martínek
vajíčka

•	 Ekologická farma Újezd n. Mží
vajíčka

•	 Sady Nebílovy (LUKRENA)
jablka, jablečný mošt

•	 Zemědělská farma Monika
zelenina z Moravy

•	 Zahradnictví Podlesice
květinová a zeleninová sadba

•	 Cibule z Račetic
delikátní cibule mnoha odrůd

•	 Jihočeská zelenina
saláty, kyselé zelí

•	 Jaromír Herajt
bylinky, zelenina, sadba

•	 Pekař Petr Pištec
semolinový a žitný chléb, sušenky, 
kokosky

•	 Pekařství Zídková
slané i sladké pečivo

•	 Dobřanské pekařství
pečivo a cukrárenská výroba 

•	 Pekařství Rendl
slané tyčinky, koláče

•	 Michal Honč
prvorepublikové pečivo a tyčinky

•	 Biofarma Sasov
biouherák, uzeniny, maso v biokvalitě

•	 Ekofarma Rybník
biohovězí a biojehněčí 

•	 Řeznictví – uzenářství 
Dvořákovi
klobásy, tlačenka, sulc

•	 Řeznictví Hlinka
polévky, sádlo

•	 ZEFA Volary
bio hovězí maso, uzeniny, zelňáky

•	 BIODOMŮ
hovězí, jehněčí, víno, koření, vše bio

•	 Angus meat
uzeniny z hovězího masa

•	 ZVĚŘINA Bubeníček
zvěřina, zvěřinové klobásy, salámy

•	 Řeznictví a uzenářství Matějka
bezlepkové uzeniny, pivní uzeniny

•	 Ryby z Českého Lesa
pstruh, siven 

•	 Pstruhařství Mlýny
zprac. ryby – pstruh, jeseter, kapr

•	 Farma Neli
kachny, kuřata, vajíčka

•	 Rakyt
výrobky z rakytníku

•	 Těchonická medoláda
pomazánky z pastovaného medu, 
palačinky

•	 Levandulova.cz
výrobky z levandule

•	 Jan Plášil
med, brusinky a oříšky v medu

•	 Mikulášův med
med

•	 Koření od Samuela
kořenící směsi bez soli, glutamátů 

•	 Mykofarma Svatá Máří
hlíva, sušené houby

•	 Modrá keramika ze Stříbra
jedinečná keramika, figury andělů

•	 Jagannáth – jídlo pro život
vegetariánské speciality

•	 MAR-AL
bramborové knedlíky plněné 
uzeným masem a škvarkami

•	 Brůha
kraslice

•	 Keramika u Kočků
keramika, topinky s českým česnekem

•	 Oldřich Pítra
sušený koňský hnůj
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http://www.plzensketrhy.cz

