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.

Happy Shark
D I ST RAC Ț I E P E NT RU C E I MIC I

Tun confetti 60 lei / buc
Invitații 3 lei / buc
Baloane de săpun 60 lei / party
Atelier de pictură
a figurinelor (2 buc.) 21 lei
Atelier cu planșe
și nisip colorat 25 lei / planșă
Teatru de păpuși la cerere
Animatori + baloane 170 lei / oră
Face painting 170 lei / oră

Multe, multe pachete colorate,
pentru cei mici asortate.
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.
Pentru elementele
personalizate, comanda
trebuie să se realizeze
cu cel puțin 3 zile înainte
de eveniment: farfuriuțe,
șervețele, păhărele, coifuri,
ghirlandă,
față de masă.

HAPPY SHARK este tărâmul celor mai reuși
te petreceri, 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 îndruma
rea echipei noastre profesioniste, bucurându-se de
petreceri magice, în care se pot distra cu Just Dance,
piñata, karaoke, mașina de baloane sau Movie Night.
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.

Pentru detalii suplimentare și rezervări:
reservations@kronwell.com / 0368 730 808;
Bvd. Gării 7, în incinta Kronwell Brașov Hotel

facebook: HappyShark Brasov; instagram: HappyShark_Brasov

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

Pachete HAPPY
MENIUL COPIILOR
1 suc sau 1 apă
șampanie pentru
copii
intrare 3 ore

½ Pizza
1 suc sau 1 apă
șampanie pentru copii
intrare 3 ore

MENIUL COPIILOR
1 suc sau 1 apă
șampanie pentru copii
intrare 3 ore
la alegere animator
sau face painting (1 oră)

MENIUL COPIILOR
1 suc sau 1 apă
șampanie pentru copii
intrare 3 ore
inclus animator
și face painting (1 oră)

Meniul copiilor

½ Pizza
1 suc sau 1 apă
șampanie pentru copii
intrare 3 ore
la alegere animator
sau face painting 1 oră

½ Pizza
1 suc sau 1 apă
șampanie pentru copii
intrare 3 ore
inclus animator
și face painting 1 oră

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
* aceste preparate nu conțin și garnitură

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

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

Supraveghetor extra / 3h petrecere 100 lei
aceste oferte sunt valabile pentru minim 11 copii
prelungirea petrecerii se poate face achitând 15 lei / copil / oră

Pentru mămici și tătici
PLATOU GOURMET, 500 G, 47 LEI
Hummus, legume tempura, bruschete cu roșii și mozarella
PLATOU TASTY, 500 G, 75 LEI
Creveți, ton tartar, mix salată, salsa de roșii și avocado
PLATOU DE BRÂNZETURI FINE, 250 G, 43 LEI
Selecție de brânzeturi maturate, românești și fructe
BEEF BURGER, 450 G, 54 LEI
Chiflă homemade, mușchi de vită, mix de salată, sos
barbeque, Brie, Pancetta și cartofi wedges
MUȘCHIULEȚ DE PORC CU TRUFE, 320 G, 52 LEI
Mușchiuleț de porc, piure de cartofi cu trufe, sos brun,
ceapă murată
PIEPT DE CURCAN ȘI CONFIT DE LEGUME, 350 G, 34 LEI
Piept de curcan, confit de legume, sos brun

Tort cu tematică
IDYLLE

85 lei / kg

Tort cu mousse de ciocolată cu pere
Tort cu mousse de ciocolată în 3 culori
(ciocolată amăruie, ciocolată neagră
și ciocolată albă)
Tort cu ciocolată și banane
Tort cu iaurt și fructe de pădure
Tort cu zmeură
Tort cu căpșuni
Tort cu portocale
Tort cu portocale roșii
Tort cu lămâie
Tort de vanilie cu piersici
Tort cu mascarpone și vișine
Tort cu mascarpone și fructe de pădure
Tort cu măr copt și scorțișoară
Tort Caramel crocant
Carrot Cake

DELICIEUX

100 lei / kg

Red Velvet
Tort cu biscuiți
Tort Irish Coffee
Tort Straciatella

CHERIÉ

Candy Bar
Mini brioşă

4 lei

Brioşe mari

7 lei

Cake pops / Lollipops

4 lei

Macaroons

6 lei

Turtă dulce

65 lei / kg

Mousse de ciocolată

7 lei

Cheese cake

7 lei

(Oreo, piersici, fructe de pădure)
Praline

160 lei / kg

(Ciocolată, Marţipan)
Prăjituri 	

68 lei / kg

Panna Cotta 	

5 lei

Mini Pavlova 	

7 lei

Crocantier de migdale 

170 lei / kg

(ciocolată albă sau neagră)
Tiramisu 

6 lei

Profiterol cu nuci
și salsa de ciocolată albă

5 lei

Fistic 				
30 lei / 100 g
Alune 				
15 lei / 100 g

120 lei / kg

Tort cu mascarpone și cireșe negre
Tort cu fistic și ciocolată

PATISERIE
Dulce 				 75 lei / kg
Sărată 			 55 lei / kg
Mixtă

65 lei / kg

