Petreceri pentru copii

Vrei să organizezi o petrecere de neuitat pentru copilul tău?
OXIGEN SPORT te ajută cu o ofertă competitivă și flexibilă.

Pachetul de bază PARTY TIME include:











Închiriere spatiu 3 ore (spațiu de joacă pentru
copii, interior și exterior, loc amenajat pentru
părinți);
Sistem de sonorizare;
Decorațiuni – covor de baloane, ghirlande,
banner Happy Birthday;
Invitații;
Meniu pentru 10 copii (la alegere din
variantele noastre);
Șampanie pentru copii;
Cafea și apă pentru părinți;

Preț pachet de bază: 600 RON
Pentru mai mult de 10 copii, se plătește
suplimentar 20 RON pentru fiecare copil.
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Petreceri pentru copii

Vrei să organizezi o petrecere de neuitat pentru copilul tău?
OXIGEN SPORT te ajută cu o ofertă competitivă și flexibilă.

Meniul copiilor poate fi ales din următoarele variante:
Varianta 1






Cascaval pane;
Crochete de pui;
Cartofi prăjiti sau piure
de cartofi;
Suc natural, apă;

Varianta 2






Varianta 3

Cascaval pane;
Piept de pui la grătar;
Cartofi prăjiți sau piure
de cartofi;
Suc natural, apă;




Pizza;
Suc natural, apă;

Pentru adulți se poate opta pentru una din variantele:
Varianta 1 Meniu Adulți
Patiserie: 15 RON/persoană




Sărățele, pateuri;
Fursecuri și prajiturele;
Suc natural, Sprite, Fanta, Coca-cola;

Varianta 2 Meniu Adulți
Platou cald: 25 RON/persoană;




Platou cald: ficăței, piept de pui,
cașcaval pane, frigărui de pui, pastramă
de oaie, ceafă de porc, mici, cârnați,
cartofi prajiți sau cartofi țărănești,
murături;
Suc natural, Sprite, Fanta, Coca-cola;

Servicii opționale:




Jocuri interactive cu
personajul preferat (pirat, clown,
etc) - 250 RON
Nintendo Wii Party—250 RON/1,5
ore



Karaoke Party (Sistem sonorizare
profesional 500W, DJ, microfoane
wireless, videoproiector/ecran LCD,
playlist melodii) - 450 RON/1,5 ore
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Unde ne găsești?
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