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Kiindi: 
nové sezonní menu a speciální koktejly
V thajské restauraci Kiindi, kterou najdete v Budově G na rohu ul. Michelská a Baarova, 
pro Vás na zpestření konce prázdnin připravili exotické menu doplněné osvěžujícími 
koktejly například z kávy či tradičního thajského sirupu Hale. Vyhlášené je jejich kuře 
Garlic and Pep´s či nudlová polévka s křupavou kachnou. 

Vše si můžete vychutnat v příjemném nekuřáckém prostředí s dětským koutkem 
nebo na venkovní terase.

UNIQUE RESTAURANT: 
chutný a vyvážený oběd od 99 Kč
Zástupce moderní české kuchyně, restaurace UNIQUE, nabízí každý den v rámci 
obědového menu jedno jídlo za 99 Kč! V menu najdete třikrát týdně čerstvou rybu 
a novinkou jsou také různé druhy snídaní - kontinentální, anglická či fitness. Snídaně 
se podávají každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hod. 

 

Rezidenční park Baarova 
nabízí nově k prodeji 11 bytů
Rezidenční park Baarova dává do prodeje 11 luxusních bytů o dispozicích 2+kk – 4+kk 
a rozloze od 60 m2 do 118 m2. Každému bytu přísluší balkon či předzahrádka, prostorný 
zděný sklep a parkovací místo v podzemní garáži. Součástí bytu je vždy kuchyňská linka 
včetně všech spotřebičů, vestavěné skříně, světla a vybavení koupelen a WC. 
Více o projektu najdete na webových stránkách.

Rezidenční park Baarova  
www.baarova.cz

Budova DELTA
www.unique-restaurant.cz

Budova G  
www.kiin.cz

Produkty dmBio nyní i v BB Centru!
Přísady dmBio potravin pocházejí z ekologického zemědělství a jsou vybírány s láskou  
a pečlivostí. Vyzkoušejte nejoblíbenější produkty ve vysoké kvalitě za dlouhodobě 
příznivé ceny. Při nákupu produktů značky dmBio navíc získáte 2x více bodů!

� www.dm-drogeriemarkt.cz
� www.facebook.com/dm.cesko
� www.facebook.com/dm.babybonus.cesko

 instagram.com/dm_cesko

2x více bodů!

Vím, co nakupuji: dmBio
Vyzkoušejte produkty dmBio i Vy!

Samozřejmě ve vysoké dm kvalitě a za dlouhodobě výhodné ceny.

dmBio

sójová alternativa 
smetany 

200 ml

2790
Kč

dmBio

kokosový olej  
nativ  

220 ml

109Kč

dmBio

quinoa
tříbarevná   

500 g

139Kč

dmBio

rýžový nápoj
s vápníkem 

1 l

3990
Kč

dmBio

šťáva
červená řepa 

500 ml

2990
Kč

dmBio

oříšky  
kešu

150 g

7990
Kč

dmBio

cizrna

500 g

5990
Kč

Budova FILADELFIE  
www.dm-drogeriemarkt.cz
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