JUNGLE

Dětské menu

PALAČINKY

(mléčná pěna s bonbonkem)
Dětské palačinky – zabalené
(marmeládová, nutellová, se skořicovým
cukrem, se strouhaným sýrem)
+ šlehačka

MENU

Babyccino

Francouzské palačinky neboli Creps – jedná se o palačinku
o průměru cca 30–35 cm z originálního těsta připraveného
naší kuchyní.

Slané palačinky

Špenátová 1 ks
(palačinka se špenátem, cibulí, česnekem,
sýrem a zeleninovou oblohou)
Pruhovaná 1 ks
(palačinka se slaninou, cibulí, rajčetem,
sýrem a zeleninovou oblohou)
Lesní 1 ks
(palačinka se žampiony, šunkou, sýrem
a zeleninovou oblohou)

85 Kč

85 Kč

85 Kč

(palačinka s výbornou marmeládou,
jahodovou polevou a šlehačkou)
Černoška 1 ks
(palačinka s originální nutellou,
banánem a šlehačkou)
S horkými malinami 1 ks
(palačinka s horkými malinami,
vanilkovou zmrzlinou a šlehačkou)

25 Kč
15 Kč

Párek v rohlíku

25 Kč

55 Kč

Rychlé špunty
Domácí limonáda (dle nabídky) 0,5 l
Voda s citrónem 0,5 l

ZMRZLINOVÉ POHÁRY
Banánový

65 Kč

Karamelový

65 Kč

65 Kč

ZMRZLINA ALGIDA

Nanuky (dle nabídky)
Zmrzlina (dle nabídky) 1 kopeček

60 Kč

15 Kč

(tyrolská šunka a plátek sýra)
60 Kč

55 Kč
55 Kč
55 Kč

Teplé nápoje

Čaje Ronnefeldt (dle vlastního výběru)
Domácí čaj
Horká čokoláda Monbana
+ šlehačka
Svařené víno 0,2 l
Grog

30 Kč
35 Kč
35 Kč
15 Kč
40 Kč
40 Kč

Espresso
Espresso – piccolo
Capuccino
Latté
Vídeňská káva
Alžírská káva
Turecká káva
Mlíčko do kávy

35 Kč
35 Kč
45 Kč
52 Kč
52 Kč
55 Kč
35 Kč
5 Kč

Ledová káva

Nealko nápoje (dle nabídky)
Kofola rozlévaná 0,3 l
Kofola rozlévaná 0,4 l
Kofola rozlévaná 0,5 l

45 Kč
30 Kč
25 Kč
20 Kč
75 Kč
45 Kč
20 Kč

Káva Illy

Domácí koktejly

Základ z bílého jogurtu, mléka a medu
Jahodový 0,3 l
Banánový 0,3 l
Čokoládový 0,3 l

V každém toastu: česnekový dip, salát, rajče, okurka

32 Kč

Čerstvé ledové čaje Ronnefeldt 0,5 l

15 Kč

(pohár s vanilkovou zmrzlinou, sekanými
oříšky, karamelem, šlehačkou a oplatkou)

75 Kč

(různé příchutě)

na malé kostičky, zeleninová obloha

55 Kč

Toasty
Sýrový

15 Kč
35 Kč

30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
30 Kč

(dle vlastního výběru)
Orangina 0,25
Jupík Aqua 0,5 l (různé příchutě)
Jupík 0,33 l (různé příchutě)

Malinový

Máme pro vás domácí i kupované moučníky,
sledujte denní nabídku.

(hermelín a plátek sýra)

Rohlík s máslem
Ovečky – toast. chleba s máslem nakrájený

(pohár s vanilkovou zmrzlinou, horkými
malinami, šlehačkou a oplatkou)

Moučníky

Šunkový

(dětský pohár s jedním kopečkem zmrzliny
dle vlastního výběru, lentilkami a šlehačkou)
Dětský toast s máslem a plátkovým
sýrem, zeleninová obloha

35 Kč

(pohár s vanilkovou zmrzlinou, banánem,
šlehačkou a oplatkou)

Sladké palačinky
Marmeládová 1 ks

Baby pohár

15 Kč

Kofola sklo 0,33 l
Vinea červená 0,33 l
Vinea bílá 0,33 l
Tonic 0,33 l
Rajec perlivý 0,33 l
Rajec neperlivý 0,33 l
Rajec jemně perlivý 0,33 l
Rajec neperlivý 0,75 l (plast)
Džusy – Rauch 0,25 l (různé příchutě)
Ledový čaj Pickwick plast 0,5 l

18 Kč
24 Kč
30 Kč

Illy cappuccino freddo
Illy espresso freddo
Ledová káva se zmrzlinou a šlehačkou
Kávy lze objednat bez kofeinu

45 Kč
40 Kč
55 Kč
+5 Kč

Kávu je možné odnést s sebou!

Víno

Dle aktuální nabídky, 0,2 l

32 Kč

Pivo

Pivo 12 0,5 l
Nealko pivo 0,5 l

38 Kč
30 Kč

Cinzano – 1 dcl
Roso 0,1 l
Bianco 0,1 l

39 Kč
39 Kč

Tvrdý alkohol

Jen na základě předchozí domluvy na oslavu narozenin

Narozeniny
Máme pro Vás jednoduché řešení! Vaše dítě může oslavit narozeniny u nás v Jungli. Pozve si spoustu kamarádů a pořádně
si zařádí. My se o vše postaráme a Vy to máte bez práce. V SO
a v NE od 9 do 13 může patřit Jungle jen a jen vám!
Na oslavy speciálně nabízíme rozlévané džusy ( jablko,
pomeranč), dětské brambůrky, popcorn, rychlé špunty...
Na základě předchozí dohody si lze donést vlastní
občerstvení!
Možnost objednání dortu i minizákusků, občerstvení (řízky,
saláty, kanapky..), zařídíme vám malování na
obličej nebo tetování.
Pozvánky pro kamarády na oslavu jsou v ceně.
Vaším individuálním přáním rádi vyjdeme vstříc.
Podrobnější informace získáte u naší obsluhy!
Centrum JUNGLE
Václava Černého 150, Benátky n/Jizerou
T: +420 777 877 005
E: benatky@centrumjungle.cz

www.centrumjungle.cz

Oáza
v Jungli

Samostatně nabízíme:

- masáže - ajurvédskou bylinnou parní lázeň - reexologické
kamenné desky - energetickou pyramidu

Zažijte relax v Jungli!

Ajurvédské čaje a kosmetika
V našem centru můžete také zakoupit tyto výrobky. Vše bez chemických přísad!

Dopřejte si zážitek!
90 minut jen pro vás
Přijďte si k nám odpočinout, nabrat síly
a zapomenout na starosti všedního dne!
V rámci 90 minut na vás čeká masáž,
ajurvédská bylinná parní lázeň, relaxace,
výborný čaj a malé občerstvení.

Mast Kumkumadi Lepana

Velmi lahodná a vyvážená
vy
směs ajurvédských bylin rmy PUKKA v nejvyšší možné
bio kvalitě. Prodáváme
Prodáv
různé druhy.

Ajurvédská mast na regeneraci pokožky
vyrobená na bázi kokosového oleje a včelího vosku. Výborná k léčbě akné.

Zdravotní účinky Svedan Boxu,
ajurvédské bylinné parní lázně
 uvolňuje ztuhlé šlachy, vazy a klouby
 detoxikuje organismus (pomocí potních žláz se odvádí z těla toxiny)
 omlazuje tělo a pokožku (teplá pára
otevírá kožní póry, a tím napomáhá
vstřebávání masážního oleje)
 bylinná pára uvolňuje dýchací cesty
 zklidňuje psychiku a navozuje pocit
uvolnění
 ve Svedan boxu je hlava klienta
umístěna mimo box a klient nedýchá
horký suchý vzduch (tuto přednost
ocení hlavně kardiaci, astmatici a lidé
trpící dýchacími potížemi, kterým
klasická sauna a pára nedělá dobře)

Oáza v Jungli, Václava Černého 150, Benátky nad Jizerou
T: 777 877 005, E: benatky@centrumjungle.cz

Čaje Pukka

www.oazavjungli.cz

Čaje Ow´Real

Pleťový krém Glohills

Čaje vás zbavují stresu a pomáhají
ke klidnému spánku. Obsahují Tulsi
– bazalku posvátnou, která pomáhá
udržet vitalitu, posiluje odolnost
proti stresu, podporuje imunitní systém, příznivě ovlivňuje dýchací cesty,
trávení, vykašlávání a vylučování
vody. Prodáváme různé druhy.

Obsahuje přírodní složky, které
pomáhají udržovat pleť zářivě čistou
a bez akné. Shalmali působí svíravě
a brání sekreci přebytečného kožního
tuku. Yashtimadhu má antiseptické
a antibakteriální vlastnosti. Kumkumadi olej zesvětluje pigmentové
skvrny.

Zubní pasta Neem
Ajurvédská zubní pasta bez uoridu
podle originální receptury. Kompletní
péče o zuby: bělí zuby, osvěžuje dech
a posiluje dásně. Pasta obsahuje bylinu
Neem, známou svým antibakteriálním
působením, a přírodní esenciální oleje.

Oáza v Jungli, Václava Černého 150, Benátky nad Jizerou
T: 777 877 005, E: benatky@centrumjungle.cz

Co je ajurvéda?
 Ajurvéda znamená vědění o životě. Jde
o prastaré indické lékařství, které se
v mnoha zemích využívá jako alternativní
přístup k léčení.

www.oazavjungli.cz

