
 

 
 
 
 
 
 

Polední menu 
19. 6. – 23. 6. 2017 

 
 
 
 

Pondělí 19. 6. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ovarová polévka   25,-  
100g Krkovice na pivu s mačkaným bramborem   95,- 

200g Vepřové kolínko s chlebem a hořčicí   95,-   
 

Úterý 20. 6. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Frankfurtská polévka   25,-  
120g Kuřecí v sýrové omáčce s těstovinou   95,- 

250g Lasagne Bolognese   95,- 
 

Středa 21. 6. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Hráškový krém s krutony   25,- 
300g Smažené kuřecí paličky s bramborovou kaší   95,-  
120g Segedínský guláš s houskovým knedlíkem   95,-  

 
Čtvrtek 22. 6. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Hovězí vývar s vaječným svítkem   25,- 

120g Vepřové na mrkvi s bramborem    95,-  
120g Španělský ptáček s rýží   95,- 

 
Pátek 23. 6. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dršťková polévka s majoránkou  25,- 

200g Kapustový karbanátek s bramborovou kaší    95,-   
2ks Koprová s vajíčkem a houskovým knedlíkem   95,-  

 
Pečivo 

Polický rohlík  5,- 
1/4 Náš škvarkový chléb  15,- 

 

Jídla z polední nabídky vydáváme od 11:00 do 14:00 
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PRODLUŽTE SI NÁVŠTĚVU U NÁS 
 

Bowling a dětský bowling 
1 dráha až pro 8 osob, dětské mantinely 

Přijďte si zahrát bowling na tu nejmodernější dráhu! U nás Vám nabízíme čtyři dráhy QubicaAMF, které 
jsou strojově mazané. Díky tomu je naše bowlingová herna vždy v perfektním stavu a připravená na Vaši 
hru. Na každé z drah si může zasoutěžit až osm hráčů a připraveni jsme i na ty nejmenší. Těm můžeme 

hru usnadnit vysunutím ochranných mantinelů, takže každý hod dosáhne cíle. Hrajte celá rodina. 
 
 

Laserová střelnice 
LaserSniper je elektronický střelecký simulátor. Zážitek ze střelby v bezpečném 

a pohodlném prostředí. Střelci střílí realistickými zbraněmi na terče, kachny, prasata, 
kovboje atd. promítající se na velkou projekční plochu. Použitím moderní elektroniky, laserové a 

počítačové technologie je dosaženo reálného požitku ze střelby. Perfektní zábava pro dospělé i děti. 
 
 

3 Ostré střelnice a lukostřelba 
…navštivte naši střelnici, aniž byste potřebovali zbrojní průkaz… 

Jedna z nejmodernějších střelnic střední Evropy. Nabízíme možnosti střelby z krátkých i dlouhých zbraní 
a také použití speciálního výcvikového projekčního systému Hitcom, vyvinutého pro výcvik německých 

ozbrojených složek .Zažijte extra zážitek ze střelby z kompaktního samopalu SCORPION EVO 3. 
 
 

Akční balíček zážitků až pro 5 osob za 770,- 
Přijďte k nám oslavit aktivní zábavou svátek či narozeniny některého z členů Vaší rodiny 
nebo Vaší party, případně jinou významnou událost. Nebo u nás můžete jen tak strávit 

příjemné odpoledne a přitom se věnovat pohybu a relaxaci. 
V rámci tohoto zážitkového balíčku si: Naberete nových sil při společném pobytu 

v solné jeskyni (kúra trvá 50 min), vyřádíte se v laserové střelnici LaserSniper (1 hodina), 
zapotíte se při hraní bowlingu (1 hodina). 

 
A nebo si po dobrém jídle dejte šlofíčka v solné jeskyni 

 
Spoustu dalších zážitků můžete zakoupit i formou dárkového poukazu. 
Ke každému zážitku navíc sleva 6 % na vše v Centru Walzel. 

 
Aktuální otevírací dobu a další informace najdete na 

 

www.fabrikanazazitky.cz 
 
 
  


