ANIMATORI & JUCĂRII
ANIMATORI & FACE PAINTING:
Clovni, polițiști, pirați, Spiderman, Batman, Lego Ninjago, Darth Vader, Superman,
Angry Birds, Minioni, Hulk, Mickey & Minnie Mouse, Peter Pan, Tinker Bell, Albă ca Zăpada,
Rapunzel, Cenușăreasa, Elsa & Anna, Ariel, Belle, Violeta.
JUCĂRII ȘI ATELIERE CREATIVE
Tun confetti 60 lei / buc
Invitații 1.5 lei / buc
Baloane de săpun 50 lei / party
Atelier de pictură a figurinelor 12-16 lei
Atelier cu planșe și nisip colorat 22 lei / planșă

DISTR AC ȚIE P EN TRU C EI M IC I

Teatru de păpuși la cerere
Animatori 150 lei / oră
Face painting 150 lei / oră
*Pinata 100 lei - medie / 180 lei - mare
*comanda se face cu cel puțin 3 zile înainte de eveniment

PETRECERE CU TEMATICĂ 18 LEI / COPIL
Pentru elementele personalizate, comanda trebuie să se realizeze cu cel puțin 3 zile înainte
de eveniment: farfuriuțe, șervețele, păhărele, ghirlande, etc.
TORTURI - MADAME PRALLINI
Diplomat simplu sau cu fructe
Jofree (blat de ciocolată și cremă de ciocolată cu vișine sau
fructe de pădure)

Joedip (jumătate ciocolată, jumătate diplomat)
Mousse de fructe / cappuccino / lâmâie / ciocolată
Doboș
Belcolade

Happy Shark

Tort simplu 65 lei / kg
Tort cu vafă (imagine la alegere)
65 lei / kg + vafă 50 lei (minim 2 kg)
Tort cu marțipan / icing 85 lei / kg
Figurine de marțipan pentru tort:
Personaje Disney stând pe șezut 25 lei
Personaje Disney stând în picioare 30 lei
Figurine complexe 45 lei

0757 970 970 / 0753 037 037
Bvd. Gării 7, în incinta Kronwell Brașov Hotel

Fă-le o bucurie celor mici! Sărbătorește-le ziua
de naștere, ziua onomastică sau pur și simplu o
petrecere binemeritată alături de ceilalți eroi
și prințese din gașca lor de prichindei.
HAPPY SHARK este tărâmul celor mai reușite
petreceri pentru micii SuperHeroMashers!
În cei peste 300 m2 de jocuri și voie bună, le punem
la dispoziție un spațiu dedicat fericirii sincere a
copilăriei: Playstation 4, Kinetic X-box, gonflabile
colorate, ping-pong, tobogane, perete cățărător
și labirintul aventurii.
Cei mici se pot juca în siguranță, sub îndrumarea
echipei noastre profesioniste, bucurându-se de
petreceri magice, în care se pot distra cu Just Dance,
piñata, karaoke, mașina de baloane sau Movie Night.

Multe, multe
pachete
colorate,
pentru cei mici
asortate.

Meniul copiilor

PACHETE

FEL PRINCIPAL
Gujoane din piept de pui 100 g
Piept de pui la grătar 100 g
Wrap de pui cu brânză și salată 150 g
Spaghetti alla Sorentina 200 g
Penne Carbonara 200 g

MENIUL COPIILOR + 1 suc sau 1 apă
+ șampanie fără alcool + intrare 3 ore

45 lei
per copil

*MENIUL COPIILOR + 1 suc sau 1 apă
+ șampanie fără alcool + intrare 3 ore
+ animator sau face painting 1 oră

59 lei
per copil

GARNITURĂ 100 g
Cartofi prăjiți / Orez cu ciuperci
Piure de cartofi / Legume saute

*MENIUL COPIILOR + 1 suc sau 1 apă
+ șampanie fără alcool + intrare 3 ore
+ animator și face painting 1 oră

70 lei
per copil

SALATE 100 g - 6 lei
Salată proaspătă asortată
Salată cu morcovi, mere și țelină

* aceste oferte sunt valabile pentru minim 11 copii
** salatele nu intră în costul pachetelor
*** prelungirea petrecerii se poate face achitând 11 lei / copil /oră

Meniul părintilor
,
Platou Gourmet 500 g 37 lei

Ocazional organizăm ateliere de creație pentru tine
și micul tău artist și susținem astfel dezvoltarea
îndemânării și imaginației prin jocuri creative, multe,
multe culori și personaje simpatice.

Hummus, legume tempura, bruschete cu roșii și mozarella

Platou Tasty 500 g 65 lei

Creveți, ton tartar, mix de salată, salsa de roșii și avocado

Platou de brânzeturi fine 250 g 38 lei

Selecție de brânzeturi maturate, românești și fructe

Beef Burger 450 g 50 lei
Suntem chiar aici: Bulevardul Gării 7, în incinta
Kronwell Brașov Hotel, și vă așteptăm să ne jucăm
împreună în tărâmul nostalgic al copilăriei.

Chiflă homemade, mușchi de vită, mix de salată, sos barbeque, Brie, Pancetta și cartofi wedges

Mușchiuleț de porc cu trufe 320 g 48 lei

Mușchiuleț de porc, piure de cartofi cu trufe, sos brun, ceapă murată

Piept de curcan și confit de legume 350 g 32 lei
Piept de curcan, confit de legume, sos brun

