
Za kolik?
VýstaVa  Vstupné dobroVolné
WC  20,- zdarma pro návštěvníky galerie

nealko
espresso  35,-
espresso lungo  35,-
CappuCCino  40,-
kakao  35,- 
čaj  30,- dle nabídky

minerální Voda  20,- dle nabídky

Voda z kohoutku  0,-
džus  25,- dle nabídky

kofola  30,-
Vinea  30,-

alko
piVo 0,33l  30,- (pilsner urquell)

bílé Víno o,2l  40,- (müller thurgau) 
čerVené Víno o,2l  40,- (frankovka)

Cider 0,5l  45,- (kingswood)

www.supermarketwc.cz
supermarketwc
supermarket.wc
Děkujeme za Vaši návštěvu, prosíme zanechte nám svou recenzi na TripAdvisor.com
Thank you for your visit, please take a moment to review us on TripAdvisor.com
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PoDPoŘTe naŠe akTiViTY!
• návštěvou našich programů

 nebo posezením u dobré kávy v galerii

• řekněte o nás známým 
a obchodním partnerům

• zapojte se dobrovolnou prací a zažijte 
zábavu při přípravě našeho programu

• podpořte nás online přes webovou platformu

nebo finančním darem na účet číslo: 
196685290/0300, VS: 2500

Udělejte si radost na eshop.supermarketwc.cz
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Udělejte si radost na eshop.supermarketwc.cz


