Cennik przyjęć CHATKA

Poniedziałek- Czwartek

Piątek- Niedziela i Święta

2h

25 zł/os

30 zł/os

2,5h

31zł/os

37 zł/os

3h

37zł/os

44 zł/os

Pakiet urodzinowy zawiera:
- od 2 do 3 godzin zabawy
- Kolorowe nakrycie stolików (talerzyki, kubeczki, słomki, miski różnej wielkości, talerze, patery, sztućce)
- Upominek dla jubilata/ki (darmowa wejściówka na salę zabaw TereFere do wykorzystania w przyszłości,
bez limitu czasu na zabawę przy danym wejściu)
- Pamiątkową fotograﬁę w formie cyfrowej, przesłaną elektronicznie na wskazany w umowie adres mailowy
- Rezerwację stolika dla rodziców/opiekunów
- Korzystanie z atrakcji m. in. konstrukcja zabawowa, podłoga interaktywna, kącik malucha, zabawki
- Po 1 kawie/herbacie GRATIS dla każdego z dorosłych gości urodzin
- Sala zabaw jest zamykana dla osób z zewnątrz, na czas trwania urodzin.

Dodatkowe usługi:
- Zaproszenia 2 zł/szt.
- Poczęstunek dla dzieci 20 zł/os. W skład poczęstunku wchodzą: soki, woda niegazowana, chipsy, paluszki,
ciastka oraz do wyboru żelki, cukierki, pianki lub owoce (cena nie obejmuje tortu i szampana).
Istnieje możliwość przygotowania włąsnego poczęstunku dla dzieci.
- Szampan Piccolo 20 zł
- Talerz sezonowych owoców dla dzieci 40 zł
- Możliwość zamówienia kaw/herbat bez limitu dla rodziców/opiekunów w 100 zł
- Możliwość zamówienia piniaty: 100 zł
- Oferujemy 3 możliwości poczęstunku dla opiekunów:
a) poczęstunek na zamówienie od sali zabaw TereFere wg obowiązującego cennika;
b) poczęstunek własny z pełną obsługą, w skład której wchodzi: przygotowanie i sprzątnięcie stołów
po zakończonym poczęstunku dla opiekunów, zastawa, serwetki. W cenie 40 złotych;
c) bez poczęstunku
- Możliwość wynajęcia animatora zgodnie z obowiązującym cennikiem.

czas

do 10 dzieci- jeden animator

powyżej 10 dzieci- dwóch

1h

250

300

1,5h

300

350

2h

350

400
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CIASTA:

ILOŚĆ

CENA

Keks
Drożdżowe
Murzynek
Marchewkowe bez kremu
Szpinakowe bez kremu

1 blacha 25x35 cm

40 zł

Czekoladowe z kremem
Marchewkowe z kremem
Szpinakowe z kremem
Sernik
Sernik na zimno
Sernik czekoladowy
Jabłecznik
Rafaello
Makowiec

1 blacha 25x35 cm

55 zł

Beza Pavlova z kremem i owocami

1 okrągła patera

60 zł

CIASTECZKA/BABECZKI

ILOŚĆ

CENA

Ciasteczka owsiane jasne/ciemne
Babeczki czekoladowe/cytrynowe
Rogaliki z ciasta francuskiego z jabłkiem

15 szt.

40 zł

SŁONE PRZEKĄSKI

ILOŚĆ

CENA

Małe kanapeczki z serkiem i warzywami

2 tace

55 zł

Szaszłyki serowe
(3 rodzaje serów z winogronem)

1 patera

60 zł

Muﬃnki z serem mozzarella, szynką i sosem
czosnkowym

12 szt.

40 zł

Rogaliki z ciasta francuskiego ze szpinakiem
i fetą

12 szt.

50 zł

NAPOJE

ILOŚĆ

CENA

Lemoniada:
Cytrynowa, pomarańczowa, ogórkowa
lub truskawkowa

Dzbanek 5 L.

40 zł

Zamówienia dokonujemy telefonicznie 725 286 649- Marta Wojda; lub osobiście w siedzibie sali
zabaw TereFere min. 4 dni przed planowanym przyjęciem urodzinowym.
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