PŘEDSTAVUJEME

Je libo řízečky, či maxiburger? A co bowling, nebo laser game?
Odpoledne a večer

Polední menu a jídelní lístek
Každý den si můžete od 10:45
do 14:30 vybrat z osmi menu
(polévka, jídlo, limonáda),
v ceně od 79 do 109 korun.
Ve středu ještě navíc bývá
i dezert. Nabídka vždy obsahuje české či zdomácnělé
klasiky i něco náročnějšího,
leckdy i z mezinárodní kuchyně.
Kdo si nevybere z menu, může sáhnout
po stálém jídelním lístku, který obsahuje
přes 30 položek. Polévky,
včetně Poctivé
gulášové, stojí

39 korun. Kdo má rád tatarák, může si jej zde dopřát
škrábaný z pravé svíčkové a s topinkami za solidních
199 Kč. Zajímavé jsou
bramborové
slupky
plněné anglickou slaninou a sýrem,
lákavý je

i 200 gramový steak z tuňáka také za 199 korun. Nejdražší jídlo v podniku je půlkilový Velký steak s hranolky z marinované krkovice,
který přijde na 259 Kč. Při
výběru dezertu si své příznivce jistě najdou domácí lívance a domácí jablečný koláč. Na výběr jsou také čtyři
druhy piva i dvě piva nealkoholická. Od 10 do 15 hodin
funguje rozvoz jídel.

S postupujícím odpolednem
začíná pravý čas pro zdejší
městské sporty: bowling, billiard a nejmodernější Laser Game. V kuchyni ovšem mysleli
i na sportovce. „Po Laser Game
je ideální dopřát si náš hovězí
Maxi hamburger. Připravujeme si je sami každý den,“ láká
šéfkuchař Dušan Kotek.
„Pro hráče bowlingu máme jinou specialitu,“ pokračuje. „Jsou to ŘÍZKOVÉ HODY za 249 korun, což je půl
kila vepřových a kuřecích řízečků, které můžete pohodlně přikusovat, když čekáte,
až na vás přijde řada.“

Svět zábavy
Ne–Čt: 10:00–24:00;
Pá–So: 10:00–02:00
Telefon: 251 616 562; 606 746 380
Rozvoz jídel: 606 02 02 01
e-mail: info@kunick.cz
www.svet-zabavy-praha.cz
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V Galerii Butovice, vedle
stanice metra Nové Butovice, si přijdou na své příznivci dobrého jídla a městských
sportů. Toto vše na vás čeká
v centru Svět zábavy.

