
UNÁSDOMA
Do kavárny CrossCafe v Liberci na rande i na obchodní schůzku
Český řetězec kaváren
CrossCafe otevřel v ulici
Pražská svou první
libereckou pobočku

Již nyní si tedy můžete po-
chutnat na podzimních spe-
cialitách a užít si lahodnou
kávu připravenou na páko-
vém kávovaru. Ať už hledáte
místo pro svou obchodní
schůzku, rande či posezení
s přáteli, CrossCafe je to pra-
vé místo.

S přicházejícím podzimem
se většině z nás mění chutě
a místo salátů vyhledáváme
spíše hutné zeleninové po-
lévky a jiné nápoje a pokrmy,
které zahřejí náš organismus.
Podobně „hřejivé“ menu na-
bízí v tomto období CrossCa-
fe. Pochutnat si zde můžete
například na vydatné dýňové
polévce či se zahřát teplými
nápoji.
Podzimní nabídce vévodí

originální Moštrúdl, tedy

horký jablečný mošt doplně-
ný kořením a ozdobený kří-
žalami.
Pokud jste milovníky kávy,

můžete zde vyzkoušet její
jedinečné kořeněné verze.
Chuť bude mnohem inten-
zivnější a navíc vám může
pomoci ulevit od nepříjem-
ných podzimních viróz. Již
v dávných dobách totiž lidé
koření v nápojích považovali
za hřejivý lék.
CrossCafe nově k přípravě

kávy využívá inovativní
technologii pákových kávo-
varů, díky nimž je každý šá-
lek spojen s tou nejvyšší
kvalitou.
K ní přispívá i zcela nová

kávová směs, která je složená
ze 70 % z arabiky (směs čtyř
různých odrůd) a nejlepší in-
dické robusty.
Výsledkem je pak kom-

plexní a vyvážená chuť, která
vás potěší kdykoli během
dne. (PR)

PODPOŘTE DĚTSKOU
KREATIVITU

JIŽ TŘETÍ ROČNÍK výtvarné soutěže pro děti z mateř-
ských škol pořádá OC Forum Liberec. Letos se přihlási-
lo devět školek, které tvořily polepy na odpadkové koše
na téma Barevný svět. Jednotlivé návrhy jsou vystaveny
do 30. října ve výloze v pasáži v přízemí obchodního
centra. Můžete si je přijít prohlédnout a vyplněním hla-
sovacího kuponu dát hlas tomu nejhezčímu. „Tři mateř-
ské školy, které získají nejvíce hlasů, budou odměněny
hračkami, knihami a výtvarnými potřebami v celkové
hodnotě 15 000 Kč“, upřesnila za pořadatele marke-
tingová koordinátorka Jana Trojanová.

Nabídka útulku Azyl pes

ZEK – 3-4 roky, v útulkuod říj-
na 2015
Zek je v útulku skoro rok. Zpo-
čátku byl velmi nedůvěřivý a
bojácný. Už si ale zvykl a je z ně-
ho veselý, temperamentní, ne-
posedný, ale hodný pes. Na vo-
dítku tahá, ale časemby se ur-
čitě také naučil chodit posluš-
ně. Vhodný k domku se zahra-
dou, tak neváhejte.

BROK - 10 let a více, v útulku
od října 2015
Brok je sice starší, ale snad
se najde někdo, kdomudopřeje
důstojné dožití. Do útulku přišel
pohublý, teď už není poznat,
že někdy strádal. Je hodný,
mazlivý. Rád chodí na procház-
ky, na vodítku tahá. Vhodný ke
starším lidem. Udomku se za-
hradoubudedobrýmhlídačem.
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