Nápojový lístek
APERITIV
MARTINI BIANCO – 1 dcl
APEROL – 1 dcl
PORTSKÉ – 1dcl
COGNAC
CURVOISIER V.S. - 0,4cl
WHISKY
TULLAMORE DEW – 0,4cl
GLENFIDDICH
(special reserve 12y.)
DESTILÁTY A LIKÉRY 0,4cl
CAPTAIN MORGAN
BEEFEATER GIN
FINLANDIA
TEQUILA PEPE LOPEZ
TEQUILA PEPE LOPEZ GOLD
HAVANA CLUB
METAXA *******
BAILEYS ORIGINAL
HRUŠKA
ŠVESTKA

55,-Kč
90,-Kč
95,-Kč
85,-Kč
60,-Kč
85,-Kč

42,-Kč
43,-Kč
40,-Kč
48,-Kč
48,-Kč
42,-Kč
75,-Kč
50,-Kč
45,-Kč
45,-Kč

DALŠÍ SLUŽBY A INFORMACE
Akce: Rádi pro Vás zajistíme oslavu narozenin,
slavnostní oběd, dětskou párty, firemní večírek..
Cvičení: Každé úterý a čtvrtek od 19 hodin u
nás v tělocvičně probíhá cvičení (pilates, T-bow)
pod vedením majitelky kavárny a lektorky v
jedné osobě - Sabiny Kmecové.
Dětská herna: Klouzačka, bazén s míčky,
kuchyňka, auta všech velikostí, panenky, hračky
pro miminka, knížky a mnoho dalšího.
prosíme rodiče, aby po svých dětech dohlédli
na původní umístění hraček. Děkujeme :-).

wifi připojení: síť - Nebespán, heslo RelaxujteUN@s (R, U, N = velká písmena)

Dorty na zakázku: Narozeninový, svatební,
nebo jen tak... naše skvělá cukrářka Jitka (jejíž
dobroty nabízí naše vitrína) Vám upeče dort
dle Vašeho přání. A nebudete litovat - její dorty
jsou opravdové skvosty!
Hlídání dětí: Centrum nabízí také hlídání dětí.
Naše zkušené a milé "tety" pohlídají i Vaše
miminko. Cena je od 150,-Kč/hod, sourozenci
se slevou. Hlídání je potřeba objednat předem.
Lyžařská školka: V průběhu měsíců leden –
1/2března pořádáme pobyty s lyžařskou
školkou a odpoledním programem pro děti.
Lyžování probíhá v po-pá 10-12 hodin.
Ubytování: 4* komfortní apartmá až pro 6 osob
v prvním patře, jednodušší Bed&Breakfast
pokoje v podkroví budovy nebo luxusní
rekreační chalupy v Rajsku (8km od Kašperek).
Promítání: V naší klubovně můžete využít
možnosti promítání – filmů, pohádek či fotek.
Programy pro děti: po celý rok u nás probíhají
zábavné animační programy pro děti od 3 let.
Půjčovna elektrokol: šumavské kopce lze
zdolat i jinak než udřeně a s jazykem na vestě.
Jak? S usměvem a lehkým tempem! Máme pro
Vás máme 4 elektrokola s dojezdem až 50km.
Cena je 500,-Kč/celý den vč. přilby.
Zahrada s terasou:
K dispozici je i velká zahrada (vchod
vedle tělocvičny) s indiánským tee-pee,
pískovištěm, klouzačkou, houpačkami,
horolezeckou stěnou, a spoustou
dalších atrakcí a hraček. Máme také
zvířátka :-).
Rodiče mohou během řádění
dětí relaxovat na terase
s koktejlem či šálkem
výborné kávy.

