
šunkový chlebíček 
s pochoutkovým salátem ................... 35 Kč 
chlebíček sýrový s máslem ................ 30 Kč 
chlebíček se sýrovou pomazánkou .... 25 Kč 
chlebíček s rajčaty, jarní cibulkou
a majonézou ........................................ 25 Kč

bezlepková jednohubka 
se šunkou a sýrem .............................. 20 Kč 
jednohubka s lučinou .......................... 15 Kč 
jednohubka s bazalkovým pestem 
a cherry rajčátky .................................. 15 Kč 
jednohubka s klobásou ....................... 18 Kč 
jednohubka s tvarohem a rajčátkem .. 15 Kč 
jednohubka s vajíčkovou 
pomazánkou ....................................... 15 Kč
jednohubka se šunkou a sýrem .......... 15 Kč 
jednohubka 
se šunkovou pomazánkou .................. 15 Kč

1 kg ovocná mísa .................................... 180 Kč 
dle nabídky ovoce 

brambůrky ................................................. 40 Kč 
tyčinky ....................................................... 40 Kč 
arašídy Bohemia ....................................... 40 Kč  
popcorn dle nabídky ................................. 40 Kč  

1 kg mísa kuřecích řízečků ..................... 650 Kč 

1 kg mísa vepřových řízečků .................. 600 Kč
1 kg zeleninové crudité ........................... 550 Kč
1 kg mísa sýrový mix .............................. 720 Kč 
1,2 kg mísa uzeninový mix ..................... 700 Kč 

1 kg kuřecí řízečky s česnekem 
 v bylinkových cornflakes ................ 750 Kč

koláček ................................................ 15 Kč
• tvaroh • mák • meruňka • 
• ořechy • povidla

jablečný závin ...................................... 25 Kč 
tvarohový závin ................................... 27 Kč 

mini pohár ........................................... 20 Kč
• banán • jahoda • tiramisu • 
• malina • kiwi • ananas

mini žloutkový věneček ...................... 10 Kč 
mini šotek větrník ............................... 15 Kč 
jahodový řez ........................................ 25 Kč 
meruňkový řez ..................................... 25 Kč 
kokosový řez ....................................... 25 Kč 
nugátový řez ........................................ 25 Kč 
tiramisu řez ......................................... 25 Kč 
pařížský řez ......................................... 25 Kč 
malinový řez ........................................ 25 Kč 
míša řez ............................................... 25 Kč  

1 l džbán s vodou a citronem ................... 40 Kč 
0,5 l PET minerální voda Natura ............... 35 Kč 
káva Nescafé + mléko .............................. 35 Kč 
čaj Tekannee různé druhy ........................ 35 Kč 
0,33 l PET Cappy Juice ............................. 35 Kč
1 l džus: jablko, pomeranč ........................ 90 Kč
0,5 l Coca-Cola, Fanta, Sprite ................... 40 Kč 
0,75 l dětský sekt / Rychlé Špunty ......... 120 Kč 

OBČERSTVENÍ 

CHUŤOVKY 

OBLOŽENÉ MÍSY

SLADKÁ NABÍDKA

NÁPOJE

NAROZENINOVÁ PARTY  

NABÍDKANABÍDKA
OBČERSTVENÍOBČERSTVENÍ
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