OBĚDOVÉ MENU PRO ŠKOLY
Podávané v typické české restauraci Švejk

V nabídce jsou dvě varianty menu. První s menší gramáží pro mladší děti (Menu I.), druhé s většími
porcemi pro starší studenty (Menu II.). V ceně menu je polévka, hlavní jídlo dle předchozího výběru a
nápoj. U nás se můžete těšit na poctivou českou kuchyni.

MENU I.

65,-Kč

Polévka dle denní nabídky
Kuře se smetanovo paprikovou omáčkou a vařené těstoviny
Rajská omáčka s masovou koulí a houskovým knedlíkem
Vepřový plátek s bramborovou kaší a medovou karotkou
Smažený sýr s vařenými máslovými brambory, kečup

MENU II.

72,- Kč

Polévka dle denní nabídky
Kuře se smetanovo paprikovou omáčkou a vařené těstoviny
Rajská omáčka s masovou koulí a houskovým knedlíkem
Vepřový plátek s bramborovou kaší a medovou karotkou
Smažený sýr s vařenými máslovými brambory, kečup
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NABÍDKA AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ SKUPINY V CENTRU WALZEL

V případě zájmu Vám připravíme program na míru!
o BOWLING
Bowlingová herna v Centru Walzel nabízí čtyři dráhy, na kterých může hrát najednou až 32 hráčů. Dráhy jsou
připravené i pro ty nejmenší, nabízejí totiž možnost výsuvných mantinelů. Koule tak vždy doputuje do toho
správného cíle – ke kuželkám.

o

LASEROVÁ STŘELNICE

Laserová střelnice se nachází v těsné blízkosti bowlingu. Je propojením zábavy a zkoušky střelby. Zbraně jsou
laserové a na promítací plátno jsou promítány nejrůznější hry. Střílet se tak může do pohyblivých terčů nebo
divokých kačen. Laserová střelnice je ideální zábavou společně s bowlingem. Polovina třídy může hrát bowling a
druhá polovina se bavit na laserové střelnici. Po hodině se skupiny vymění, takže všichni vyzkoušejí oba druhy
zábavy.

o LEZECKÁ STĚNA
Broumovsko je krajem pískovcových skal a horolezců. Přijďte si vyzkoušet základy lezení na stěnu do Centra Walzel.
K dispozici je 13 m vysoká lezecká stěna, na které vyzkoušíte základy lezení s jištěním. Druhou možností je pak
boulderingová stěna, na které potrénujete svoji fyzičku bez jištění. Ale nemusíte se bát. Když se neudržíte, spadnete
vždy do měkkého – pod stěnou jsou umístěny matrace. Vše probíhá pod dozorem zkušeného instruktora.
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