Menu

BOWLING
OTVÁRACIE HODINY
Nedeľa - Štvrtok 14:00 - 22:00 hod.
Piatok - Sobota 14:00 - 02:00 hod.

Rezervácie u obsluhy alebo na recepcii hotela
+ 421 54 4795 008
+ 421 911 270 270
Bowling časové pásmo od 14:00 - 18:00 hod
15€/ h/dráha

Bowling časové pásmo od 18:00 - 02:00 hod
18€/ h/dráha

Maximálny počet hráčov na jednej dráhe je 6.
Ubytovaní hostia majú možnosť využiť 10% zľavu z ceny hry.
Vážení zákazníci, našu bowlingovú obuv starostlivo ošetrujeme
a pravidelne ju po každom použití dezinfikujeme.
V prípade záujmu si môžete u obsluhy zakúpiť jednorazové
návleky do bowlingovej obuvi - 0,50€/ pár.
Bowlingovú obuv nie je možné z hygienických dôvodov nosiť
naboso.
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KÁVA

Vážení hostia, všetky ponúkané kávové nápoje sú pripravované z unikátnej zmesi Verticcio
Metropola Espresso Blend, ktorá je pre Vás starostlivo pražená z najkvalitnejších odrôd
arabiky a robusty z krajín s mnohoročnou tradíciou v pestovaní kávy. V bohatej čokoládovej
chuti s hravými tónmi orieškov sú ukryté šťastné spomienky, čaro prítomného okamihu i
tajomstvo zajtrajška.
Pre jej ideálny pomer arabiky a robusty, 80% a 20%, je skvelou voľbou v ktorýkoľvek denný
čas, či už ako ranné povzbudenie formou espressa, alebo ako lahodné poobedňajšie
cappucino.

ESPRESSO/RISTRETTO 8g

1,60€

ESPRESSO LUNGO 8g

1,60€

30ml espresso / 20ml espresso
30ml espresso + 30ml voda

ESPRESSO DOPPIO 16g

2,50€

ESPRESSO MACCHIATO 8g

1,80€

CAPPUCINO 8g

2,20€

60ml espresso

30ml espresso + 30ml mikropena A7

30ml espresso + 120ml mikropena A7

CAFE LATTE MACCHIATO 8g

2,50€

ESPRESSO CON PANNA 8g

2,50€

FLAT WHITE 16g

2,90€

ĽADOVÁ KÁVA TOFFEE 8g

3,20€

30ml espresso + 200ml teplého mlieka
mikropena A7
30ml espresso + 30ml voda + 50 ml
šľahačkovej smotany A7
60ml espresso + 100ml mikropena A7

30ml espresso + 100ml mlieko + 50ml
šľahačk. smotany A7 + 20ml sirup Káva-Toffe

Kondenzovaná smotana do kávy A7

20ml

0,20€

Všetky kávy je možné pripraviť aj ako bezkofeinové.

HORÚCA ČOKOLÁDA
2,70€
MLIEČNA

2,70€
HORKÁ

0,50€
ŠĽAHAČKA

Belgická horúca
čokoláda
60g čokolády a 100ml
mlieka
A 6,7

Belgická horúca
čokoláda
60g čokolády a 100ml
mlieka
A 6,7

50ml Domáca
šľahačková smotana
31%
A7

Pravá belgická čokoláda Verticcio, pre všetkých, ktorí vyhľadávajú skutočnú chuť
čokolády a radi sa ponoria do jej vyváženej chuti. Žiadny nápoj z prášku, iba
delikátna chuť pravej čokolády.
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CHAI LATTE

Na výrobu všetkých produktov sa používajú len prírodné suroviny, žiadne
farbivá a éčka. Produkty sa vyrábajú ručne, v malých šaržách. Tým je zaručená
prvotriedna kvalita, čerstvosť a vynikajúca chuť. Tento produkt je 100%
vegánsky a bez kofeínu.

Green Tea Chai Latte 30g

2,50€

Vanilla Chai Latte 30g

2,50€

Spiced Chai Latte 30g

2,50€

30g Green Tea Chai Latte - zelený čaj, zázvor, škorica,
20ml horúcej vody, 200ml speneného mlieka A7
30g Vanilla Chai Latte - čierny čaj, zázvor, vanilka, škorica,
20ml horúcej vody, 200ml speneného mlieka A7

30g Spiced Chai Latte - čierny čaj, zázvor, škorica, 20ml
horúcej vody, 200ml speneného mlieka A7

SNACK AND CAKE
70g/1,70€

100g/1,90€

SALSA
JALAPENO - SYROVÁ

KUKURIČNÉ
NACHOS

A7

170g/2,50€

DRU TYČINKY
solené
A1,7,11

70g/1,70€
SALSA
PARADAJKOVÁ - OSTRÁ
A10

100g/2,90€

100g/2,90€

MIX PRAŽENÝCH ORECHOV
- solené

PRAŽENÉ MANDLE
solené

Lieskovce, vlašské orechy,
arašidy, kešu, mandle A5,8

A8

Milí priatelia v ponuke máme rôzne druhy koláčov, slaných
snackov či šalátov. Celú ponuku nájdete vo vitrínke alebo sa
informujte u obsluhy.
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SYPANÉ ČAJE

Značka Verticcio tea predstavuje výber prémiových čajov z neďalekého Anglicka, ktoré vďaka
svojim kvalitám získali hneď niekoľko prestížnych ocenení na GREAT TASTE AWARDS. Portfólio
siedmich ručne zbieraných a tradične upravovaných čajových zmesí výnimočnej chuti a
prvotriednej kvality prináša neodolateľný zážitok z každodenného pitia čaju.

Čaj je podávaný s medom a citrónom
BOMBAJ 5g

2,60€

SHANGHAI 5g

2,60€

PARÍŽ 5g

2,60€

ALEXANDRIA 5g

2,60€

ATÉNY 5g

2,60€

MILÁNO 5g

2,60€

KYJEV 5g

2,60€

Čierny organický čaj Darjeeling Monteviont, ktorý je naozaj ľahký a má krásnu
zlatistú farbu. Doba lúhovania 3-4 min.

Zelený čaj, ľahký, svieži a sladký. Môžete si ho vychutnať kedykoľvek počas dňa.
Charakterizuje ho oriešková aróma a marhuľová dochuť. Doba lúhovania 3 min.

Čínsky zelený organický čaj s kvetinovou arómou okvetných lístkov jazmínu.
Skvelý na letné dni. Doba lúhovania 3-4 min.

Bylinný čaj z egyptskej mäty,osviežujúci a príjemne chladivý, ideálny na
povzbudenie tela po jedle. Doba lúhovania 3 min.

Bylinný čaj v zložení harmanček, citrónová tráva a citrónová verbena. Svieža
rovnováha citrusovej chuti a harmančeka je ideálnou na relax po rušnom dni.
Doba lúhovania 5 min.

Ovocný čaj v zložení tropického a bobuľového ovocia charakteristický plnou
chuťou sladkých i kyslých tónov. Doba lúhovania 5 min.

Rooibos so sviežou chuťou s príjemnými hrejivými tónmi korenia. Rooibos,
brazílske korenie, škorica, kardamón a klinček. Doba lúhovania 4 min.

Ginger Shot 30ml

2,50€

Ginger Shot je dostupný v sezóne. Obsahuje 70% zázvorovej šťavy, 5% slovenského
medu, 25% citrónovej šťavy. Ide o 100% prírodný produkt s vysokým obsahom
vitamínu C, neobsahuje farbivá, emulgátory, konzervačné látky ani zvýrazňovače
chuti.
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NEALKO NÁPOJE

DOMÁCA SÓDA 1l

1,50€

MATTONI 0,33l

1,50€

PEPSI 0,25l

1,70€

MIRINDA/ 7UP/ SCHWEPPES 0,25l

1,70€

TOMA DŽÚS 0,25l

1,70€

Filtrovaná a mineralizovaná voda s jemným sýtením

Minerálna voda - nesýtená, jemne sýtená, sýtená

Original, Max

Podľa ponuky

DOMÁCE LIMONÁDY
BAZA - CITRÓN 0,4l

3,20€

MANDARÍNKA, POMARANČ, GREP 0,4l

3,50€

GREP, TYMIÁN 0,4l

3,60€

LEVANDUĽA, ČIERNA RÍBEZĽA 0,4l

3,70€

JAHODA, JASMÍN 0,4l

3,70€

0,04l Verticcio sirup Baza - citrón, sóda, 0,015l citrónová šťava,
citrón, mäta
0,04l Verticcio sirup Mandarínka - pomaranč - grep, sóda,
0,015l citrónová šťava, pomaranč, grep, badián
0,04l Verticcio sirup Grep - tymián, sóda, 0,015l citrónová šťava,
tymián, grep
0,04l Verticcio sirup Levanduľa - čierna ríbezľa, sóda,
0,015l citrónová šťava, citrón, bobuľové ovocie, rozmarín
0,04l Verticcio sirup jahoda-jasmín, sóda, 0,15l citrónová šťava,
jahoda, mäta

FRESH
FRESH MULTIVITAMÍN 0,3l

Čerstvo vylisovaná šťava zo sezónneho ovocia

3,99€
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MIEŠANÉ NÁPOJE

APEROL SPRITZ 0,20l

4,50€

HUGO SPRITZ 0,25l

4,10€

TREAT 0,25l

4,60€

SUNRAYS 0,25l

4,10€

GIN TONIC 0,25l

4,20€

SWEET 0,25l

4,10€

TONITEA 0,25l

4,10€

CUBA LIBRE 0,25l

4,10€

WOLFIE 0,25l

4,10€

MOJITO 0,25l

4,30€

COSMOPOLITAN 0,20l

4,50€

0,06l Aperol 11%, 0,10l Prosecco, 0,04l sóda, pomaranč, ľad

0,15l Prosecco, 0,04l sirup báza, 0,06l sóda, mäta, limetka, ľad

0,04l Tatratea 37% hibiscus and red tea, 0,2l Prosecco,
0,01l jahoda sirup, citrón, ľad

0,04l Tatratea coconut 22%, 0,21l Vinea, citrón, ľad

0,04l Gin 40% / Gin Pink 37,5%, 0,21l Tonic, citrón, ľad

0,04l Tatratea hibiscus and red tea 37%, 0,21l Pink Tonic,
citrón, ľad
0,04l Tatratea original 52%, 0,21l Pink Tonic, citrón, ľad

0,04l Rum Bacardi carta blanca 37,5%, 0,20l Pepsi, 0,01l citrónová
šťava, limetka, ľad
0,04l Tatratea original 52%, 0,21l Pepsi, citrón, ľad

0,04l Rum Bacardi carta blanca 37,5 %, mäta, limetka, trstinový
cukor, sóda, ľad

0,04l Vodka Finlandia 40%, 0,02l Cointreau pom. likér 40%,
0,05l brusnicový džús, limetka, pomaranč
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VÍNO

Spoločnosť MOVINO v Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti predstavuje
najväčšieho výrobcu vín s dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe vína
siahajúcimi až do roku 1972. Avšak ich skúsenosti neplynú len z výroby vína,
ale aj z pestovania samotného hrozna.
Chardonnay, edícia SONET

0,1l / 1,50€

Muškát, edícia SONET

0,1l / 1,50€

Frankovka modrá rosé, edícia SONET

0,1l / 1,50€

Cabernet Sauvignon, edícia SONET

0,1l / 1,50€

Alibernet, edícia TÚŽBA

0,1l / 1,50€

Prosecco Frizzante, TALIANSKO

0,1l / 1,90€

Biele víno, suché

Biele víno, polosuché

Ružové víno, polosladké

Červené víno, suché

Červené víno, suché

Biele víno, perlivé, polosuché

Toto perlivé víno je plné chuti sladkej broskyne a jablka. Ideálne ako aperitív
alebo vynikajúce k jedlám ako je prosciutto a mäkkýše, prípadne si ho
môžete vychutnať samostatne. Elegantné a bublinkové.

Radegast 10, čapované

PIVO

Stupňovitosť: 10,25%/ Obsah alkoholu: 4,1% ALC.

0,4l / 1,90€

Skutočná desiatka ponúka nekompromisné horké osvieženie. Jej výrazná
horkosť je vyvážená sviežou chmeľovou arómou a plnejšou chuťou ako je pri
čapovaných pivách bežné.

ERB Nealko, fľašové

0,33l / 3,90€

Slovenský remeselný pivovar z Banskej Štiavnice vyrába toto pivo tradičným
spôsobom varenia s trojnásobným chmelením za použitia špeciálnych
kvasníc, ktoré dodávajú pivu svoje špecifické vlastnosti.
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BOWLING
BYROKRATICKÉ OKIENKO

Prevádzkovateľ je platcom DPH - ceny sú uvedené s DPH v sadzbe
20%.
Kvalitná príprava Vašich nápojov a občerstvenia si vyžaduje svoj čas,
preto Vás žiadame o trpezlivosť a porozumenie, ďakujeme.
Ceny kalkuloval: Mgr. Pavel Nikov, Bc. Slavomír Šuster
Platnosť ponukového lístka od 1.6.2022
Upozornenie pre alergikov:
Podľa Potravinového kódexu sú jednotlivé jedlá označené číslicami, ktoré
obsahujú nasledovné zložky:
1. Obilniny obsahujúce lepok 2. Kôrovce a výrobky z nich 3. Vajcia a výrobky z nich
4. Ryby a výrobky z nich 5. Arašidy a výrobky z nich 6. Sójové zrná a výrobky z nich
7. Mlieko a výrobky z neho 8. Orechy 9. Zeler a výrobky z neho 10. Horčica a výrobky
z nej 11. Sezamové semená a výrobky z nich 12. Oxid siričitý a siričitany v
koncentráciách vyšších ako 10mg/kg alebo 10mg/l vyjadreného ako So2 13. Vlčí
bôb a výrobky z neho 14. Mäkkýše a výrobky z nich.

Počas hry sa zákazník riadi prevádzkovým poriadkom bowlingových dráh,
ktorý je zverejnený pri hracej ploche.
Reklamácie si klient uplatňuje u obsluhujúceho personálu alebo
prevádzkového manažéra.
Na úseku bowlingu má klient právo reklamovať stravovacie služby a
nápoje podľa rozsahu Čl. 5 ods. 2 reklamačného poriadku. Hru bowlingu
má klient právo reklamovať ihneď po zistení nedostatkov, ak ide o vadu
odstrániteľnú, hra bude prerušená na nevyhnutný čas bez časovej ujmy
na hru klienta. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, má klient právo na vrátenie
peňazí, alebo na náhradný termín v rovnakom rozsahu ako pri pôvodnej
objednávke. Ak dôjde k vade z dôvodu nedodržania prevádzkového
poriadku hry zo strany klienta, nevzniká mu nárok na reklamáciu.
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