ZORGANIZUJ SWOJEMU DZIECKU WYJĄTKOWE URODZINY,
W KLUBIE CITY
SPECJALNIE DLA RODZICÓW PRZYGOTOWALIŚMY
KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ ADRESOWANĄ
DLA NAJMŁODSZYCH:
Nasz wyjątkowy program to przede wszystkim:
• Zajęcia i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorkę
• Specjalne, zdrowe a zarazem atrakcyjne menu
• Super zabawa i emocje dla dzieci

ZAREZERWUJ TERMIN, SPRAW FRAJDĘ SWOJEMU
DZIECKU!
- możesz z nami ustalić indywidualne menu
- możesz dostosować ofertę muzyczną (usługa DJ, warsztaty dla małego dj)
- wybierz wariant odpowiedni dla Ciebie, Twojego dziecka i wszystkich gości

PROPONUJEMY PAŃSTWU 2 PAKIETY:
1. Wersja PODSTAWOWA - zaproszenia, sala na wyłączność, menu dla dzieci,
dwie godziny kręgli
2. Wersja EXTRA - wszystko jak powyżej + catering dla rodziców. To najbardziej
kompleksowa oferta urodzin, zadbamy o wszystkie szczegóły i zapewnimy
rozrywkę także rodzicom.

DODATKOWO W KAŻDYM Z PAKIETÓW MOŻLIWE
JEST DOBRANIE DODATKOWYCH ATRAKCJI:
• Malowanie twarzy • Skręcanie balonów • Wata cukrowa • Bańki mydlane
• Warsztaty dj dla dzieci

SKONTAKTUJ SIĘ I POZNAJ SZCZEGÓŁY:
PAULINA CEBULA TEL : 690-534-028

MENU NA WYJĄTKOWE URODZINY DLA DZIECI
MENU URODZINOWE TRADYCYJNE W CENIE 20 ZŁ/OS.
Napoje owocowe / woda n/g (bez ograniczeń)
Ciasteczka deserowe (5 rodzajów)
Talerz owoców
Cukierki - różne rodzaje
Żelki, galaretki (150g)
Paluszki, chipsy, krakersy (50g)
Chrupki, popcorn (50g)

MENU URODZINOWE SPECJALNE W CENIE 30 ZŁ/OS.

Soki owocowe, woda n/g ( bez ograniczeń )
Ciastka zbożowe (owsiane, korzenne, orkiszowe)
Ciasta z pieca (strucla owocowa, ciasto marchewkowe)
Mix suszonych owoców tropikalnych (ananas, papaja, mango oraz płatki
kokosowe i chipsy bananowe)
Pestki dyni, słonecznika
Mix orzechów ziemnych, laskowych i migdałów
Chrupki kukurydziane
Patera owoców (ananas, jabłko, banan, winogrono, brzoskwinia lub mandarynka)

MENU URODZINOWE KRÓLEWSKIE W CENIE 30 ZŁ/OS.
Soki owocowe, woda n/g ( bez ograniczeń )
Ciasteczka deserowe (3 rodzaje)
Mini pączki, mini ptysie, mini eklerki
Ciasta z pieca (2 rodzaje) -sernik krakowski, szarlotka lub inne
Patera owoców (ananas, jabłko, banan, winogrono, brzoskwinia lub mandarynka)
Cukierki owocowe, czekoladowe
Paluszki, krakersy
Chrupki, chipsy, popcorn
Mix orzechów

SKONTAKTUJ SIĘ I POZNAJ SZCZEGÓŁY:
PAULINA CEBULA TEL : 690-534-028

