
0,33l Česneková polévka (osmažený chléb, šunka, vejce, sýr) 33 Kč
0,33l Valašská kyselica 37 Kč
0,33l Polévka dle denní nabídky

Menu a hotová jídla dle nabídky dne (lístek umístěn ve výloze)
100g Smažený sýr 58 Kč
100g Smažený hermelín 59 Kč
100g Smažená niva 59 Kč
200g Smažená brokolice sypaná sýrem 59 Kč
200g Smažený květák 56 Kč
100g Smažený kuřecí řízek 59 Kč
100g Smažený vepřový řízek 54 Kč
1 ks Grilovaná klobása,1ks chléb, hořčice 40 Kč
1 ks Vařená kukuřice 30 Kč
1 ks Langoš speciál (tatarka, sýr, kečup) 44 Kč
1 ks Langoš s tatarkou a sýrem 39 Kč
1 ks Langoš s kečupem a sýrem 39 Kč

Česnek porce 2 Kč
3 ks Bramborové placičky se sýrem 39 Kč
150g Hranolky 29 Kč
150g Hranolky přelité kečupem nebo tatarkou 34 Kč
150g Krokety 30 Kč
150g Krokety přelité kečupem nebo tatarkou 35 Kč
200g Americké brambory 30 Kč
200g Americké brambory přelité kečupem nebo tatarkou 35 Kč
3 ks Bramborové placičky 30 Kč
200g Vařený brambor 25 Kč
200g Opékaný brambor 29 Kč
30g Strouhaný sýr 15 Kč
30g Kečup, tatarka, ďábelka 10 Kč
1 ks Chléb 4 Kč

200g Míchaný zeleninový salát (paprika, okurek, rajče) 49 Kč
200/30g Šopský salát (paprika, okurek, rajče, balkánský sýr) 59 Kč

1 ks Marlenka 39 Kč
2 ks Palačinky s míchaným ovocem, šlehačkou a polevou 66 Kč
2 ks Palačinky se zmrzlinou, šlehačkou a polevou 66 Kč
2 ks Palačinky "Aquapark" 76 Kč

(s lesní směsí, zmrzlinou, šlehačkou a polevou)

Pohár "Horká malina" 59 Kč
(vanilková zmrzlina 3 kopečky, horké maliny, šlehačka, poleva)
Pohár "Aquapark" 59 Kč
(vanilková zmrzlina 3 kopečky, lesní směs ovoce, šlehačka, poleva)
Míchaný pohár 49 Kč
(1/4 nanukový dort, míchané ovoce, šlehačka)

        V mokré části restaurace se platí při objednávce pokrmů a nápojů předem.Děkujeme.

Přejeme Vám příjemné chvíle strávené v naší restauraci a těšíme se na Vaši příští návštěvu.

Jídelní lístek - mokrá část restaurace "Aquapark"

Z bezpečnostních důvodů jsou veškeré pokrmy a nápoje v mokré části restaurace podávány v plastových 
obalech. Děkujeme za pochopení. Dále bychom Vás chtěli pozvat do suché části restaurace, kde si můžete 

vybrat z širokého sortimentu specialit z ryb, těstovin, kuřecího a vepřového  masa, bezmasých jídel a 
hotových jídel (v době podávání obědů), ale také alkoholických a nealkoholických nápojů, které jsou již 
podávány v obvyklém restauračním inventáři. Kompletní jídelní a nápojový lístek suché části restaurace 

Aquaparku si můžete prohlédnout ve výloze restaurace nebo si jej vyžádat u obsluhy.

Vážení zákazníci, veškerá jídla, mají svou dobu přípravy, která se také odvíjí od obsazení restaurace. 
Děkujeme za pochopení.
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