Oferta urodzinowa Anse Kabanse
Urodziny to najważniejszy dzień w roku każdego dziecka (i nie tylko
☺) w związku z czym chcemy dołożyć wszelkich starań, aby ten dzień
był dla Twojej pociechy niezapomnianym przeżyciem, które będzie
wspominane przez Was do następnych urodzin. Organizacja takiego
wydarzenia to dla nas czysta przyjemność, a radość i uśmiech na
twarzy dziecka jest największą nagrodą.
Organizując urodziny w Anse Kabanse masz pewność, że Twoje
dziecko nie będzie się nudzić a Ty odpoczniesz w towarzystwie
przyjaciół przy filiżance pysznej kawy.
Minimalna liczba dzieci: 8 / Maksymalna liczba dzieci: 25
Impreza urodzinowa trwa: 2 godziny – każda kolejna godzina 150zł
A tak wygląda nasza oferta:
Pakiet Anse
• Chrupki kukurydziane, paluszki,
biszkopty, ciasteczka, popcorn, prażynki,
żelki, owoce świeże, napoje
• Dekoracje standardowe

55 zł/os.

Pakiet Kabanse
• Chrupki kukurydziane, paluszki,
biszkopty, ciasteczka, popcorn, prażynki,
żelki, galaretki, owoce świeże, tosty, napoje
• Dekoracje standardowe

60 zł/os.

Pakiet Flore
• Chrupki kukurydziane, paluszki,
ciasteczka owsiane, popcorn, galaretki,
owoce świeże i suszone, słupki warzywne z
serkiem, gofry słodkie lub wytrawne,
napoje
• Dekoracje w wybranym motywie
*Niespodzianka dla Jubilata ;)

70 zł/os.

Poczęstunek dla rodziców (opcjonalnie)
• Kawa/herbata
• Woda, soki
• Ciasto z naszej witryny

45 zł/os.

* dodatkowe przekąski tj. sałatki, tarty, finger food –
Patrz zakładka: MENU RODZICE

Atrakcje dodatkowe
• 1h dla urodzin do 10 dzieci 250zł
• 1h dla urodzin 11-15 dzieci 300zł
• 1h dla urodzin 16-20 dzieci 350zł
• 1h dla urodzin powyżej 20 dzieci 450zł
(2 animatorów)
Dodatkowo (tylko z animatorem):
• Malowanie buziek
• Pokaz giga baniek
• Brokatowe tatuaże
Tort
• Wybrany przez Państwa tort
(cena zależy od wielkości tortu oraz dekoracji)
• Tort możecie nabyć Państwo we własnym zakresie, pod
warunkiem okazania paragonu zakupu, kawiarnia
pobiera tzw. talerzykowe

250-450 zł

80 zł
80 zł
130 zł
od 300 zł
Talerzykowe 50 zł

Zamknięcie kawiarni na wyłączność

200 zł/h

Przy liczbie dzieci powyżej 20

bezpłatnie

Zapraszamy! ☺

