ΒΑΦΤΙΣΗ
(Κλασσικό)
ΟΡΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑΛΑΤΕΣ
Γιαούρτι και Κόσλοου
Σαλάτα του Καίσαρα με νιφάδες παρμεζάνας και τραγανό μπέικον, με σάλτσα του Καίσαρα
Ανάμεικτη σαλάτα Ρόκας με μήλο, πορτοκάλι, χαλούμι, μανιτάρι και καρύδια
Παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα με φέτα, σερβίρεται με λαδολέμονο
Πράσινη σαλάτα με αναρή, ρόδι, πινόλια, τραγανή πίτα και ντρέσινγκ χαρουπόμελου

ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΓΗΤΑ
Ζυμαρικά με τέσσερα είδη τυριών
Λαζάνια με σάλτσα κιμά γκρατιναρισμένα με τυριά
Πατάτες στον φούρνο με διάφορα φρέσκα αρωματικά
Ρύζι μπασμάτι στον ατμό
Μαριναρισμένο ψητό κοτόπουλο
Φιλετάκια από κοτόπουλο με κρεμώδη σάλτσα μανιταριών
Χοιρινές πανσέτες γλασαρισμένες με σάλτσα μπάρμπεκιου
Σολομός στον ατμό με σάλτσα βινεγκρετ

ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Κρέμα βανίλιας με μπισκότο "Oreo"
Προφιτερόλ
Αναρόκρεμα με μέλι και καρύδια
Φρουτοσαλάτα

Τιμές και Όροι Συμφωνίας
• Τα παραπάνω σερβίρονται σε μπουφέ στη τιμή των €17.00 ανά άτομο και συμπεριλαμβάνεται Απεριόριστο
Κυπριακό Ποτό (νερό, χυμό, αναψυκτικό, μπύρα, κρασί. Εξαιρείται η ζιβανία).
• Τα παιδιά μεταξύ 3 έως 11 χρονών χρεώνονται στην τιμή των €9.00, ενώ τα παιδιά κάτω των 3 χρονών δεν
χρεώνονται.
• Έχετε τη δυνατότητα 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, το Play4kidz μπορεί να παραδώσει την
αίθουσα στις 17:30.

