
ΜΠΟΥΦΕ Α’ 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ 
Φρέσκα ζεστά ψωμάκια φούρνου, συνοδευόμενα με 

αρωματισμένο βούτυρο 
Ζύμη σφολιάτας με τυρί και σπανάκι 

Τορτίγια με κοτόπουλο, μαγιονέζα και μουστάρδα 
Γαρίδα με γουακαμόλε και τραγανή τορτίγια 

Γιαούρτι 
 

ΣΑΛΑΤΕΣ 
Σαλάτα του Καίσαρα με νιφάδες παρμεζάνας και 

τραγανό μπέικον 
Ανάμεικτη σαλάτα Ρόκα  με μήλο, πορτοκάλι, 

χαλούμι, μανιτάρι και καρύδια 
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με τυρί φέτα 

Σαλάτα με κινόα, μπρόκολο, πιπερίες και καρότο 
Ντρέσινγκ και σάλτσες 

 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΓΗΤΑ 

Πίτσα με σάλτσα ντομάτας και τυρί μοτσαρέλα 
Τηγανιτές μπουκιές από κοτόπουλο (nuggets) 

Ζυμαρικά πέννες με σάλτσα ντομάτας και γαρίδα 
Τηγανιτές πατάτες 

Ρύζι μπασμάτι με βούτυρο 
Χοιρινά μπιφτέκια σε ρόλους ψωμιού 

Φρέσκα μπουτάκια κοτόπουλο (χωρίς κόκαλο) με 
αρωματικά 

Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μουστάρδας, μέλι 
και μανιτάρια 

Ψαρονέφρι με σάλτσα κουμανταρίας και φασκόμηλο 
Βοδινό σοταρισμένο με πιπεριές και κρεμμύδι 

Φιλέτο σολομού στον ατμό με σάλτσα βινεγκρέτ 
 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 
Tσιζ-κέικ καραμέλας 

Υγρό κέικ σοκολάτας (Λάβα κέικ)  
Κρέμες βανίλιας με σιρόπι φράουλας (Πανακότα) 

Κρέμες Oreo (Oreo tower) 
Φρουτοσαλάτα 

ΜΠΟΥΦΕ Β’ 
 

ΟΡΕΚΤΙΚΑ  
Φρέσκα ζεστά ψωμάκια φούρνου 
Σάντουιτς με πολύσπορο ψωμί, γεμισμένο με 
αβοκάντο, γαρίδα και sour cream σάλτσα 
Σάντουιτς με ζαμπόν και τυρί 
 
ΣΑΛΑΤΕΣ 
Σαλάτα του Καίσαρα με νιφάδες παρμεζάνας και 
τραγανό μπέικον 
Ανάμεικτη σαλάτα Ρόκας με μήλο, πορτοκάλι, 
χαλούμι, μανιτάρι και καρύδια 
Σαλάτα με μαρούλι, ντομάτα και αγγουράκι 
Ντρέσινγκ και σάλτσες 
 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΓΗΤΑ 
Πίτσα με σάλτσα ντομάτας και τυρί Μοτσαρέλα 
Τηγανιτές μπουκιές από κοτόπουλο (nuggets) 
Ζυμαρικά με σάλτσα Καρμπονάρα 
Νουντλς με λαχανικά και γλυκόξινη σάλτσα 
Τηγανιτές πατάτες 
Χοιρινά μπιφτέκια σε ρόλους ψωμιού 
Φρέσκα μπουτάκια κοτόπουλο (χωρίς κόκαλο) με 
αρωματικά 
Χοιρινά φιλετάκια με σάλτσα μουστάρδας, μέλι 
και μανιτάρια 

 
ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ 
Ατομικά κέικ (Muffins) 
Κρέμες Oreo (Oreo tower) 
Κρέμες βανίλιας με σιρόπι φράουλας (Πανακότα) 
Ταρτάκια με γέμιση σοκολάτας και κρέμα καραμέλας 
Φρουτοσαλάτα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
• Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή των 

ενηλίκων. 

• Τα παιδιά σερβίρονται από το ίδιο μπουφέ και τιμή 

συμπεριλαμβάνει το φαγητό, τα γλυκά, ένα παιδικό χυμό 

ή μικρό νερό και την είσοδο στον παιιδοχώρο. 

• Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε φαγητά και γλυκά 

στο προκαθορισμένο μπουφέ, από τον κατάλογο με τις 

επιπρόσθετες επιλογές. 

• Συμπληρώνουμε το μπουφέ σας, όσες φορές κι αν 

σερβιριστούν οι καλεσμένοι σας, χωρίς επιπλέον κόστος.  

• Δεν προαγοράζετε οτιδήποτε και για αυτό θα χρεωθείτε 

μόνο τα άτομα που θα σερβιριστούν από το μπουφέ. 

Καλύπτουμε ±10% από τον τελικό αριθμό των ατόμων 

που θα μας δηλώσετε το αργότερο 2 μέρες πριν. 

• Για την κράτηση πάρτι δίδετε προκαταβολή €150.   

Για πάρτι  

πέραν των 20 καλεσμένων 



 

 

 

 

 

 

 
  

A LA CARTE 
 

Τα παιδιά χρεώνονται €12.00 το καθένα, ποσό που 
συμπεριλαμβάνει την είσοδό τους στον 
παιχνιδοχώρο μαζί με ένα γεύμα από τον παιδικό 
κατάλογο και ένα παιδικό χυμό ή μικρό νερό.    

 

Για λιγότερο από 5 ενήλικες τότε μπορούν να 
επιλέξουν οποιοδήποτε φαγητό και ποτό από τον 
κατάλογο του Play4kidz με την ανάλογη χρέωση. 
 
Για περισσότερο από 5 ενήλικες τότε προ 
παραγγέλλονται μεγάλα πιάτα στη μέση με διάφορα 
στεγνά εδέσματα με χρέωση ανά τεμάχιο. 
 
Για τη κράτηση μικρών πάρτι κάτω των 20 ατόμων 
χωρίς πιατέλες δίδετε προκαταβολή €50 και για 
πάρτι με προπληρωμένες πιατέλες €100.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
• Σε κάθε πάρτι τα παιδιά παίρνουν δωρεάν καινούργιες καλτσούλες στην είσοδο. 
• Δίνουμε δωρεάν κάρτες προσκλήσεων για να καλέσετε τους φίλους σας στο πάρτι σας. 
• Aνοίγουμε 1 σαμπάνια-φρουτοποτό στον εορτάζοντα χωρίς επιπλέον χρέωση. 
• Υπάρχει επίβλεψη και επιτήρηση των παιδιών σας από παιδονόμους. 
• Δεν επιτρέπετε να φέρνετε στο χώρο πινιάτα, χαρτοπόλεμο και κονφετί. 
• Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται φαγητά και γλυκά στους χώρους μας από κανένα πελάτη. 
• Ο εορτάζων μετά το τέλος της εκδήλωσης, μπορεί να μεταφέρει εκτός χώρου τη τούρτα και τα γλυκά του 

Candy Table που έχουν απομείνει, αλλά όχι τα φαγητά και γλυκά που θα απομείνουν στο μπουφέ. 

• Για πάρτι που θα γίνονται τις καθημερινές, υπάρχει 10% έκπτωση στον τελικό λογαριασμό (εξαιρουμένου της 
προκαταβολής). 

• Τέλος, στα πάρτι μας δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός ατόμων, ούτε ελάχιστη χρέωση, όπως επίσης δεν 
χρεώνεται η αίθουσα.    

ΤΟΥΡΤΑ 
 

Φτιάχνουμε για εσάς, οποιοδήποτε σχέδιο ή 
τρισδιάστατο σχήμα τούρτας θέλετε όπως και 
να εκτυπώσουμε οποιαδήποτε φωτογραφία θα 
επιθυμούσατε.  
 
Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε μέγεθος 
τούρτας επιθυμείτε όπως επίσης και τη γεύση. 
Επιλογή από Δούκισσα, Σοκολατίνα, Κρέμα 
Μπαβαρουάζ, Κανάς, Κέικ Καρότο, Μους Λευκής 
και Μαύρης Σοκολάτας, Kέικ Nutella, Red Velvet. 
 
Η τούρτα χρεώνεται επιπλέον, ανάλογα με το 
μέγεθος και το σχέδιο της 
 
Όλες οι τούρτες πρέπει να παραγγέλνονται και 
να φτιάχνονται στο δικό μας ζαχαροπλαστείο 
στο χώρο του Play4kidz. 
 

 

 

 

Για πάρτι  

με λιγότερους από 20 καλεσμένους 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΤΩΝ /DRINKS PRICE LIST 
 

ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / HOT BEVERAGES         
Kυπριακός καφές / Cyprus coffee      €1,70    
Κυπριακός καφές διπλός / Double Cyprus coffee   €2,20  
Στιγμιαίος καφές  / Instant coffee      €2,70  
Εσπρέσο / Espresso      €2,00    
Εσπρέσο διπλό / Double Espresso      €2,50    
Καπουτσίνο / Capuccino      €3,20    
Καφέ Λάττε / Caffe Latte      €3,50    
Αμερικάνο / Americano      €3,00    
Τσάι (επιλογή γεύσεων)/ Tea (selection of flavors)   €2,20    
Γαλλικός καφές / Filter coffee      €2,80  
Καφές Play4kidz / Play4kidz Coffee      €4,00 
Γάλα παιδικό / Kidz milk      €1,00 
 
ΚΡΥΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / COLD BEVERAGES 
Φραπέ / Frappe      €2,90 
Φραπέ με παγωτό / Frappe with Ice-cream    €3,50  
Φρέντο εσπρέσο / Freddo Espresso     €2,90 
Φρέντο καπουτσίνο / Freddo Capuccino     €3,20 
Φρέντο εσπρέσο με παγωτό / Freddo Espresso with Ice-cream  €3,70 
Κρύο Αμερικάνο / Ice Americano      €3,00 
Kρύο Λάττε / Ice Latte      €3,50  
Καφές Play4kidz / Play4kidz Coffee      €4,00 
Γάλα παιδικό / Kidz milk      €1,00 
 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ (ΖΕΣΤΑ & ΚΡΥΑ) / CHOCOLATE DRINKS (HOT & COLD) 

 Σοκολάτα απλή / Plain Chocolate        €2,80    
Άσπρη σοκολάτα / White Chocolate        €2,80 
Σοκολάτα Play4kidz / Play4kidz Chocolate    €3,20 

 
ΜΙΛΚ-ΣΕΙΚ / MILKSHAIKES 

 
  
 
 

 
 
 
*Επιπλέον δόση καφέ / Extra coffee shot    €0,50  
*Πρόσθετη γεύση / Additional Flavor     €0,40 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Σοκολάτας  / Chocolate        €3,90    
   Βανίλιας / Vanilla        €3,90 
   Φράουλας / Strawberry        €3,90 
   Ποικιλία γεύσεων / Selection of Flavors      €3,90  
 
 

 

 

 

 

 

  



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΤΩΝ /DRINKS PRICE LIST 
 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ / ENERGY DRINK    
Αναψυκτικά (250ml) / Soft drinks (250ml)    €1,50    
Xυμός στο κουτάκι / Juice in the box     €1,00    
Φυσικός χυμός  / Natural Juice    €3,20   
Ανθρακούχο νερό (250ml) / Sparkling Water (250ml)   €2,90    
Μεταλλικό νερό (0.50ml) / Mineral Water (0.50ml)   €0,65   
Μεταλλικό νερό (1.5 L) / Mineral Water (1.5L)    €1,70    
Λεμονάδα / Lemonade squash      €1,50 
Λεμονάδα με εσπεριδοειδή / Lemonade with citrus fruit   €1,50 
Κρύο τσάι (Λεμόνι / Ροδάκινο)/ Ice tea (Lemon/Peach)   €2,00 
Energy Drink (250ml)      €3,00 
Γρανίτες / Granita      €2,80 
 
ΜΠΥΡΕΣ / BEERS 
Keo (330ml)      €3.20  
Carlsberg (330ml)      €3.20  
Heineken (330ml)      €3,80  
Corona(330ml)      €4,50 
 
ΚΡΑΣΙΑ / WINE 
Λευκό, Κόκκινο, Ροζέ (187ml) / White, Red, Rose (187ml)  €4,50 
Λευκό, Κόκκινο, Ροζέ (700ml) / White, Red, Rose (700ml)  €16,50 
Σαμπάνια Moet & Chandon (700ml) / Champagne Moet & Chandon €91,00 
 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ / SPIRITS 
Ουίσκι (5cl) / Whisky (5cl)      €4,40 
Oυίσκι Σπέσιαλ (5cl) / Premium Whisky (5cl)    €5,50 
Βότκα (5cl) / Vodka (5cl)      €4,30 
Τζιν Gordons (5cl) / Gordons Gin (5cl)     €4,30 
Μπουκάλι / Bottle      €43,00    
Μπουκάλι Σπέσιαλ / Bottle Premium     €54,00 
½ Μπουκάλι / ½ Bottle      €27,00  
½ Μπουκάλι Σπέσιαλ / ½ Bottle Premium    €32,00 
¼ Μπουκάλι / ¼ Bottle      €14,50 
¼ Μπουκάλι Σπέσιαλ / ¼ Bottle Premium    €18,00 
Ζιβανία (200ml) / Zivania (200ml)      €4,30 
 
 
*Πρόσθετο Αναψυκτικό / Additional Soft Drink    €0,50  
*Πρόσθετο Energy Drink / Additional Energy Drink   €1,00 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 


