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Šupina a Šupinka – legenda s 20letou tradicí
Přijměte pozvání k nevšednímu zážitku do restaurací 
Šupina a Šupinka s více než 20lety rodinné tradice. Tyto 
restaurace jsou zaměřeny na přípravu sladkovodních 
ryb ze zdejších rybníků a rybích specialit. Vyhlášenou 
pochoutkou jsou kapří hranolky, které vznikly právě 
zde. Na své si tu přijdou nejen milovníci ryb, ale všichni 
milovníci skvělého jídla a pití.
Valy 155, www.supina.cz, 384 721 149
Rybářská bašta – rybí speciality s výhledem na Svět
Tato restaurace se nachází na břehu rybníka Svět. Sty-
lové prostředí a poloha restaurace je ideálním místem 
pro příjemné posezení, ale také pro pořádání různých 
akcí a večírků. Nabízí výběr z rybích specialit především 
ze sladkovodních ryb, vybraných druhů mas a široký 
výběr vín z tuzemské provenience. V letních měsících je 
v provozu i letní terasa s výhledem na rybník Svět.
U Světa 908, www.hotelsvet.com 384 721 394, 
Rožmberská bašta
Rožmberská 59, www.rozmberska–basta.cz, 728 777 068
Pěšárna
Novohradská 224, www.pesarna.cz, 736 185 263

Specializované rybí restaurace

Hotel Zlatá hvězda – dvě výjimečné nabídky
V restauraci ZDEJŠÍ KUCHYNĚ porozumíte tomu, jak 
lze spojit místní tradiční kulinářství s novými trendy 
kuchařského umění. Elegantní prostředí restaurace re-
prezentuje rozmanitý výběr z jídel místní kuchyně. Zdejší 
specialitou jsou sumčí hranolky a dobrá rybí polévka.
BUFET NA RYNKU nabízí rychlé, chutné a cenově pří-
znivé občerstvení. Naleznete jej přímo na Masarykově 
náměstí. Ochutnat zde můžete tradiční hotová jídla, 
polévky a saláty.
Masarykovo náměstí 107, www.zlatahvezda.cz, 384 757 111 
Bílý jednorožec – chutná kuchyně z domácích surovin
Restaurace si zakládá na zdravém, jednoduchém 
a chutném způsobu přípravy jídel z čerstvých, lokálních 
surovin. Nabízí ryby, masa z farem a zajímavě pojatá 
vegetariánská jídla. Zdejší pokrmy nejsou jen zážitkem 
gurmánským, ale i vizuálním. Kromě stálého menu zde 
naleznete denní a speciální nabídky či jídla pro děti.
Žižkovo náměstí 46, www.bilyjednorozec.cz, 777 696 833
Krčma U Kellyho – krmě z alchymistova kotlíku
Zámecká krčma s interiérem v duchu alchymistické 
laboratoře nabízí kromě výtečné krmě také možnost 
středověké hostiny, včetně programu na míru dle vašich 
přání. Pořádají zde také kompletní firemní programy, 
stylové svatby a večírky.
Zámek Třeboň, www.krcmaukellyho.cz, 384 721 530

Restaurace s přidanou hodnotou

Krčma U KellyhoBílý Jednorožec

Bufet na rynkuZdejší kuchyně

Rybářská bašta

Šupinka

Šupinka
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Adéla – gastronomický zážitek i taneční večery
Nekuřácká klimatizovaná restaurace Vám nabízí nejen 
příjemné posezení v luxusním prostředí s příznivými 
cenami a široký výběr pokrmů a nápojů, ale zejména jis-
totu, že v této prvotřídní lázeňské restauraci vaří zdravě 
a v duchu moderní gastronomie. Mimo běžný standard 
zde můžete dochucení pokrmu dle Vašeho přání konzul-
tovat přímo s kuchařem. Můžete se tu i pobavit na pravi-
delných pondělních a středečních tanečních večerech.
Tylova 136, www.adelatrebon.cz, 384 754 436
U Míšků – atmosféra dávných časů
Ochutnejte ryby z vlastního soukromého rybníka, ma-
sové pokrmy z grilu, tatarský biftek na speciálním talíři 
nebo domácí jablečný závin.
Husova 11, www.misek.cz, 384 721 698
Harmonie – z lázně rovnou ke stolu
Nekuřácká restaurace s celkovou kapacitou 100 míst 
k sezení, se třemi salonky a letní terasou se nachází v pří-
zemí areálu Lázní Aurora. Je zde široká nabídka pokrmů 
české i mezinárodní kuchyně, včetně rybích specialit, 
možnost pořádání svateb, rodinných oslav, abiturient-
ských setkání, firemních akcí a školení a Wi–Fi zdarma.
Lázeňská 1001, www.aurora.cz, 384 750 677
Myslivna – zvěřina všeho druhu
Zdejší specialitou je úprava zvěřiny všeho druhu. 
V nabídce jsou i staročeské pochoutky z čerstvých ryb 
třeboňských rybníků a jídla podle receptů české kuchyně. 
Restaurace Hubert je vyzdobená loveckými trofejemi 
z místních honiteb, restaurace Krčín množstvím preparo-
vaných ryb z místních rybníků. V Krčmě regenta Krčína 
s letní terasou se přenesete do časů pánů z Rožmberka.
Rožmberská 33, www.myslivna.com,  420 384 721 833

Pivovarská pivnice – Regent Gold – Beer Restaurant
V nově zrekonstruované restauraci vás kromě výtečného 
piva a vyhlášených specialit zvou také každý pátek večer 
na posezení s živou hudbou.
Bohemia Regent, a. s., Trocnovské náměstí 124,  
www.pivovar–regent.cz, 602 843 222
Mlýnský Dvůr – z biofarmy přímo na stůl
Na snídani, obědu či večeři si můžete pochutnat v rodin-
né restauraci v loveckém stylu. Ochutnat můžete jiho-
české speciality z ryb a zejména vyhlášené steaky z masa 
skotu Aberdeen Angus přímo z chovu na zdejší farmě.
Branná 56, www.mlynsky–dvur.cz, 723 319 930
Dvorce – bio speciality s čerstvými bylinkami
Restaurace s domácí kuchyní, kde se připravují dobroty 
z vlastních chovů hovězího, a drůbeže a ryb. Poskytnou 
vám zážitky kulinářské i zážitky opojné, velký zájem je 
o letní grilování a rauy. Rádi se přizpůsobí také potřebám 
vegetariánů, veganů nebo hostů s alergií či s dietou.
Dvorce 50, www.dvorce.cz, 775 705 910
Řízková restaurace Kopretina – řízek přes půl talíře
Vlajkovou lodí řízkové restaurace je čtvrtkilová por-
ce masa nejen pro řízkové fajnšmekry. Maso i ostatní 
suroviny pocházejí od pečlivě vybraných dodavatelů pří-
mo z našeho regionu. Specializují se zde také na něko-
likachodové romantické večeře při svíčkách i rodinné 
a jiné oslavy s prostřením stolu do Vaší oblíbené barvy.
K Bertě 183, www.rizekprespultalire.cz, 725 135 889

U Míšků

Harmonie

Adéla

Myslivna

Dvorce

Pivovar Regent Mlýnský Dvůr
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Top Spin Pizza Restaurant – v nabídce i bowling a sport
Přijďte posedět do příjemného prostředí pizzerie kousek 
od centra. Kromě širokého výběru jídla a pití si můžete 
zahrát bowling na dvou dráhách nebo sledovat sportovní 
přenosy na 6 LCD televizorech.
Tylova 171, www.topspintrebon.cz,384 754 400 
Oregano – jídla česká i italská
V restauraci, která se zaměřuje na kvalitní, především 
českou a italskou kuchyni, si určitě každý host najde to 
své. Jídla jsou připravovaná z kvalitních surovin. Součástí 
je také velká venkovní terasa s dětským koutkem.
Táboritská 352, www.oregano–trebon.cz, 389 822 100
Bistro 105
Tato pizzerie a kavárna nabízí pizzu z cihlové pece, spe-
ciality mezinárodní i domácí kuchyně z čerstvých surovin 
a příjemné posezení.
Masarykovo nám. 105, www.bistro105.cz, 725 105 050
Macondo
Zámecké nádvoří 112, www.macondo.cz, 384 724 880
Restaurace – PIZZA – Kavárna Vratislavský dům
Březanova 84, www.vratislavskydum.cz,736 185 263
Pizzerie & Café bar Maxim
Palackého náměstí. 653, www.maxim.trebon.cz, 606 261 010

Pizzerie a mezinárodní kuchyně

Bílý Koníček Masarykovo náměstí 97,  
www.bilykonicekhotel.cz, 724 734 525
Beseda Masarykovo náměstí 2,  
www.besedatrebon.cz, 777 892 045
U Kamenné studny Masarykovo náměstí 88,  
www.penzion–urychtare.cz, 775 175 541
Galerie Třeboň Rožmberská 35,  
www.hotel–trebon.cz, 384 385 293
Hospůdka U Draka Březanova 81, 728 874 305
Steak & Café Tyršův stadion Jiráskova 815, 723 986 100
Plzeňská restaurace Svobody 1027, 773 590 839
U Slunce Riegerova 1251,  
www.penzionuslunce.cz, 389 822 499
Na Rybníčku Na rybníčku 76,  
www.pensionvtreboni.cz, 723 669 582
U Třeboňského kola Táboritská 65,  
www.penzion–utrebonskehokola.cz, 607 864 440
Rondo Lázeňská 1007, 384 721 986, 384 724 429
Daskabát Boženy Němcové 1039, 724 734 525
Vodnická hospůdka Dukelská 168,  
www.vodnickahospudka.cz, 777 816 204
Motel Petra Voka Holičky 40,  
www.motel–vok.cz, 384 724 000
U Emy Destinové Holičky 22,  
www.penzion–ed.cz, 774 130 681
Autocamp Třeboň Domanín 285,  
www.autocamp–trebon.cz, 602 444 708
Hostinec Branná Branná 114
U Třeboně – Břilice Ke Hřišti 107,  
www.penzionutrebone.cz, 721 059 765
Břilická hospoda Přesecká 133

Tradiční restaurace

Bílý koníček

foto Myslivna

Top Spin Bistro 105
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Kinokavárna Světozor – filmy s vůní kávy
Kino Světozor je jubilejním čtyřicátým kinem s instalova-
nou digitální projekcí dle standardu DCI. Kromě filmo-
vých představení Vám Kinokavárna nabízí příjemné po-
sezení u výborné kávy a široký výběr domácích zákusků.
Masarykovo náměstí 1, www.kinotrebon.cz, 384 722 850
Pohádka – dobroty z Perníkové chaloupky
Přímo v centru Třeboně najdete kouzelný pohádkový svět 
plný fantazie, tajemství a splněných přání. Jeníček a Ma-
řenka Vás zvou na posezení u širokého výběru dobrot 
v netradičním prostředí a pohádkově přátelské atmosféře.
Husova 67, www.trebon-ubytovani.cz, 776 654 984
ZH Caffé – milé překvapení v uličce
Italská káva Caffé Di, kvalitní zákusky, zmrzlinové po-
háry a prvotřídní domácí limonády je to pravé pro Vaše 
toulky Třeboní. Horká belgická čokoláda na dřívku je pro 
ty, kdo rádi mlsají. Moravská vína, italské prosseco, irská 
whisky, koňak nebo kvalitní moravské pálenky „Žufánek“ 
vše skvěle doplní.
Masné krámy 185, www.zhcaffe.cz, 739 095 656
Ardea – v srdci historické Třeboně
Ardea je skvělé místo s kvalitní kávou L’Antico, třeboň-
ským pivem Regent, dobrým vínem, Wi–Fi připojením, 
příjemným prostředím a venkovní terasou. Nabídka drob-
ného občerstvení a čerstvých zákusků je samozřejmostí.
Rožmberská 37,  
www.kavarna–cukrarna–ardea.webnode.cz, 777 218 077

Kavárny, cukrárny, bary

DéKáčko – čerstvé pečivo i káva
Prodejna s příjemným moderním vzhledem, stylem 
a profesionální obsluhou. Kavárna je nekuřácká, s volným 
Wi–Fi připojením k internetu. Vlastní pekárna a cukrárna 
z Jindřichova Hradce každý den dodává čerstvý chléb, 
běžné a jemné pečivo, cukrářské výrobky a lahůdky.
Svobody 1282, www.dkopen.cz, 731 600 729
Lobby bar hotelu Svět
V hotelu Svět je k dispozici lobby bar s letní terasou 
a nabídkou teplých a studených nápojů včetně zákusků. 
V hotelu je pokrytí signálem Wi–Fi.
U Světa 750, www.hotelsvet.com, 384 721 394
Bertíkova cukrárna – pokušení s elegancí 
Masarykovo náměstí 108
Cukrárna Jadran Masarykovo náměstí 93, 774 158 478
Bar U čerta Masarykovo nám. 23, 776 552 820
Wine & Café bar Figar’s Rožmberská 31
Kavárna Fénix Rožmberská 98,  
www.kavarna–fenix.webnode.cz, 728 915 190
Adria centrum Rožmberská 28, 774 091 468
Bowling bar Zlatá Hvězda Žižkovo náměstí,  
www.barhvezda.cz, 720 537 438
Kavárna Rozinka Dukelská 144
Kavárna Bon Tre Svobody 273,  
www.bon–tre.cz, 725 722 844
Kavárna Babeta Svobody 1243,  
www.penzionbabeta–trebon.cz, 777 130 527 Lobby bar

DéKáčko

ZH Caffé

Světozor Pohádka

Ardea
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Bistro Bílý Beránek Masarykovo náměstí 108
Fast food/kavárna Sahara Březanova 7, 604 125 130
Bistro U Kapra Dukelská 106
Kebab house Sokolská 34
Pergola U sv. Víta U sv. Víta, 720 557 303

Radka Novohradská 223, www.pesarna.cz, 736 185 253
Krčínův sklípek Novohradská 223,  
www.pesarna.cz, 736 185 253
Třeboňská vinotéka Müller  
Novohradská brána, 606 261 337
Vinofol Táboritská 254,  
www.vinofol.cz/vinoteky/vinoteka–vinofol–trebon
Dobré víno Palackého náměstí 40, 608 929 261
U Zděndy Svobody 1028,  
www.vinoteka–u–zdendy.webnode.cz, 777 129 297
Rondo Lázeňská 1007, 384 721 986,
Vinotéka U Krále Lázeňská 1284, 775 535 193
Břilický hrozen Ke Hřišti 98,  
www.vinoteky–vinarny.cz, 608 731 438

Bufety, bistra, fast food

Vinotéky

Pivovarský sklep Zbrojnice – v historickém podzemí
Kromě běžných druhů piva Bohemia Regent nabízí 
i specialitu jinde těžko dostupnou – kvasnicové pivo. 
K zakousnutí jsou v menu různé pochutiny k pivu.
Bohemia Regent, a. s., Trocnovské nám. 124,  
www.pivovar–regent.cz, 777 357 090
Pivnice U Báby Palackého 252, 723 929 631
Školní jídelna Centrum Na Sadech 349, 384 722 392

Pivnice, jídelny

Pergola U sv. Víta

Vinotéka Radka

Pivovar Regent

Foto Bílý jednorožec

Foto Bílý jednorožec
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Turistické informační centrum města Třeboně 
Masarykovo nám. 103, 379 01 Třeboň 
tic@itrebon.cz, www.itrebon.cz 
Tel: +420 384 721 169, +420 724 064 504
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Užijte si návštěvu města Třeboně 
dosyta a objevte také zdejší svět 
rozmanitých chutí a vůní.
Ochutnejte úlovky ze sítí, 
čerstvé pokrmy z regionálních 
surovin, maso z vlastních 
chovů, staročeské rožmberské 
pokrmy, hříšné a zároveň božské 
laskominy, sladké pokušení 
z místních cukráren…


