ΒΑΦΤΙΣΗ
(Μπουφέ 1)
ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΕΣ
Κόλεσλoου εμπλουτισμένη με κοτόπουλο και ανανά
Σαλάτα του Καίσαρα με τραγανά κομμάτια μπέικον και τυρί παρμεζάνα
Σαλάτα με ρόκα, ντοματίνια, φρέσκια αναρή και καρυδόψιχα
Πιτάκια με σολομό καπνιστό, κρεμώδες τυρί και φρέσκο κρεμμυδάκι
Μαριναρισμένα λαχανικά με ελαιόλαδο και αρωματικά, γαρνιρισμένα με τυρί και φέτα
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα
Σαλάτα με ζυμαρικά, τυρί Μοτσαρέλλα, ντοματίνια, πέστο βασιλικού

ΚΡΥΕΣ ΣΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΝΤΙΠΣ
Σάλτσα του καίσαρα, βαλσάμικο ντρέσινγκ, ξινή κρέμα και βινεγκρέτ
Τζατζίκι και κρεμώδης φέτα με πέστο βασιλικού

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΓΗΤΑ
Ζυμαρικά με σάλτσα καρμπονάρα
Λαζάνια με λαχανικά και φέτα
Πατάτες ψητές αρωματισμένες με θυμάρι
Ρύζι μπασμάτι με βούτυρο
Λαχανικά εποχής στον ατμό
Ζάμπα κοτόπουλο με ελαιόλαδο και αρωματικά
Χοιρινά φιλετάκια με σκούρα σάλτσα μανιταριών
Χοιρινές πανσέτες γλασαρισμένες με σάλτσα μπάρμπεκιου
Σουβλάκι ξιφία

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
‘Crème brûlée’ με γεύση αμύγδαλο
Κρέμα αρωματισμένη με μαστίχα, γαρνιρισμένη με χαλεπιανό
Ταρτάκια γεμισμένα με κρέμα βανίλιας και φρούτα εποχής
Πανακότα βανίλια και κουλί φράουλας
Υγρό κέικ σοκολάτας
Τσιζ-κέικ
Φρουτοσαλάτα

Τιμές και Όροι Συμφωνίας
• Τα παραπάνω σερβίρονται σε μπουφέ στη τιμή των €18.00 ανά άτομο και συμπεριλαμβάνεται Απεριόριστο
Κυπριακό Ποτό (νερό, χυμό, αναψυκτικό, μπύρα και κρασί. Εξαιρείται η ζιβανία).
• Τα παιδιά μεταξύ 3 έως 11 χρονών χρεώνονται στη τιμή των €8.00, ενώ τα παιδιά κάτω των 3 χρονών δεν
χρεώνονται.
• Έχετε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσετε ή να προσθέσετε φαγητά και γλυκά, από τον κατάλογο επιπλέων
επιλογών, με την ανάλογη χρέωση.
• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να φέρετε επιπλέον αλκοολούχα ποτά (π.χ. ζιβανία, ουίσκι και βότκα),
μπορούμε να τα σερβίρουμε στους καλεσμένους σας, χωρίς επιπλέον χρέωση.
• Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε την επιλογή καφέ, με επιπλέον χρέωση.
• Στο μπουφέ των γλυκών μπορεί να προστεθεί σιντριβάνι σοκολάτας και 4 είδη φρούτων εποχής και εδεσμάτων
με χρέωση €1.00 ανά άτομο.
• Εάν επιθυμείτε να παρουσιάσετε τούρτα βάφτισης, τότε η τούρτα πρέπει να παραγγελθεί από το χώρο μας. Η
χρέωση της γίνεται ανάλογα με το μέγεθος και το σχέδιο.
• Μπορούμε να δημιουργήσουμε Candy table ανάλογα με το θέμα της βάφτισης.
• Τα παιδιά μπορούν να παίξουν στον παιχνιδοχώρο, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση των παιδονόμων,
καθ’όλη τη διάρκεια της δεξίωσης στη τιμή των €8.00 ανά παιδί.
• Δίδονται δωρεάν καινούργιες καλτσούλες στην είσοδο για κάθε παιδάκι.
• Μετά το τέλος της δεξίωσης μπορείτε να μεταφέρετε εκτός χώρου μόνο τη τούρτα και τα γλυκά του Candy
table που έχει απομείνει από την εκδήλωση.
• Δεν επιτρέπεται να εισέρχονται φαγητά και γλυκά στους χώρους μας από κανένα πελάτη, εκτός από τα
κεραστικά της βάφτισης και τις μπομπονιέρες.
• Η διακόσμηση του χώρου της δεξίωσης και των τραπεζιών μπορεί να γίνει από το Play4kidz, μετά από την
καθοδήγηση του πελάτη το αργότερο δύο ημέρες πριν από την εκδήλωση , χωρίς επιπλέον χρέωση.
• Για την διοργάνωση Βάφτισης υπάρχει ελάχιστη χρέωση για 80 ενήλικες.
• Δεσμεύεστε με τον τελικό αριθμό των ατόμων που δηλώνετε και μπορούμε να σας καλύψουμε μέχρι και 10%
επιπλέον άτομα από τον τελικό σας αριθμό.
• Οι δεξιώσεις Βάφτισης που διεκπεραιώνονται κατά το μεσημέρι, θα πρέπει να αποδεσμεύουν την αίθουσα το
αργότερο μέχρι τις 16:00 ασχέτως της ώρας έναρξης.
• Για τις δεξιώσεις Βάφτισής που διεκπεραιώνονται κατά το απόγευμα, η εταιρεία μπορεί να παραδώσει την
αίθουσα στις 17:30 και όχι νωρίτερα.

