
RESTAURACE A KAVÁRNY V BLÍZKOSTI FSS MU 
 

Dezert – studentské bistro FSS MUNI 

Suterén budovy Joštova 10 

Polévka, těstoviny, saláty, bagety, káva. 

VPRAVO OD FAKULTY 

Zlatá miska 
Marešova 14 

Kantonské bistro povýšené na restauraci, rýže, nudle, tofu, kuře tajemné chuti … 

Suzie´s pizzerie & restaurace 
Údolní 4 

Obědové menu, na které se v 11 stojí fronta, těstoviny, pizza, maso. 

Café Mezzanine 
Údolní 15 

Panini, kejky (i vegan/bezlepku), skvělá káva. 

La Bouchée 
Údolní 33 

Z původně „francouzské“ restaurace zbyl interiér a dobrá obsluha – otevřeno 11 – 15 se standardním 
„českým“ obědovým menu. 

Záhrada 
Údolní 37 

Fajn podnik s menu za 110,-, aktuálně vegan, ale pořád se to mění … 

 

ZA FAKULTOU 

Café Atlas 
Žerotínovo náměstí 6 (Bílý dům, bývalé sídlo vy víte koho) 

Obědová polévka a jedno jídlo, epesní kejky a káva. 

East Village 
Jaselská 2 

Výborné burgry a obědové hot-dogy. 

Naše vaše bistro 
Jaselská 8 

Podzemní obědové bistro, česká kuchyně odlehčeně za slušnou cenu. 

Zdravý život 
Jaselská 11 

Markobio, vege, vegan, bez lepku. Jídlo z várnic na váhu. 

https://www.facebook.com/dezertcafebrno/
https://www.facebook.com/dezertcafebrno/
https://www.zomato.com/cs/brno/zlat%C3%A1-miska-veve%C5%99%C3%AD-brno-st%C5%99ed/photos
http://www.suzies.cz/pizzeria-brno/index.html
https://www.facebook.com/dezertcafebrno/
https://www.facebook.com/laboucheeBrno/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCio0sUJMinXl2Iw-eXle5SO2Xgtwu7pxVqZjR7krQIAPc0ziH3_o6lJ73aZYRj6neWMK3-3z7euCJO
https://www.facebook.com/Z%C3%A1hrada-151905601526246/
https://www.facebook.com/CafeBarAtlas/
https://www.eastvillage.cz/
http://nasevasebistro.cz/
http://www.zzbrno.cz/restaurace/tydenni-menu.html
http://www.zzbrno.cz/restaurace/tydenni-menu.html


VLEVO OD FAKULTY 

Cattani 
Veveří 6 

Všechny tvary těstovin (i ty co vypadají jako topení u babičky), gnocchi, dobrá káva. 

Bistro Franz 
Veveří 14 

Rodinné bistro vysoké kvality, maso ze šťastných zvířátek, dobré víno. 

Cukrářství Martiňák 
Veveří 14 

Jeden Kousek Paříže od Martiňáka a nepotřebujete půl dne jíst nic jiného. Blaho v bříšku. 

Restaurace U Lucerny 
Veveří 20 

Restaurace po renovaci, obědová klasika neurazí, pivo z tanku. 

 

Případně se můžete ponořit do víru maloměsta, kde najdete všechno od Fish & Chips přes veganské 
burgry, řecký gyros, Buddha bowl po Bun bo Nam Bo a nejlepší Pulled Pork na světě ...  

 

http://www.cattani.cz/
https://www.bistrofranz.cz/cs/
https://cukrarstvimartinak.cz/zakusky
https://cukrarstvimartinak.cz/zakusky
http://www.u-lucerny.cz/denni-menu-brno
https://www.gotobrno.cz/ochutnejte/
http://www.ocean48.cz/bistro/nabidka
https://www.facebook.com/forkysfood/
https://www.facebook.com/forkysfood/
https://www.facebook.com/cosmopolisgrillBRNO/
https://www.facebook.com/forkysfood/
https://www.facebook.com/GoBrno/
https://www.facebook.com/bucheckbrno/
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