CENÍK HARFIŠTĚ
Cena uvedená u balíčků je vždy pro jedno dítě. Objednávat narozeniny můžete od 5 dětí
(oslavenec a 4 narozeninoví hosté).
CENA VŽDY ZAHRNUJE
• neomezený vstup v den oslavy
• nazdobený narozeninový stůl
• rezervaci narozeninového Party roomu na 2 hodiny
• dárek pro oslavence
•
DALŠÍ INFORMACE
• o víkendech, prázdninách a svátcích je Party room zpoplatněny 100 Kč/hodinu, dospělý doprovod platí 99 Kč.
• vnášení vlastního občerstvení na oslavu není povoleno (s výjimkou narozeninového dortu), pokud si přesto
přinesete vlastní jídlo, naúčtujeme Vám při odchodu 3000 Kč servisní poplatek (POZOR! vnášení vlastních
nápojů na oslavu je přísně zakázáno!)
• 1x doprovod oslavence má vždy vstup zdarma

Cena/dítě
Po–Čt

Cena/dítě
Pá–Ne

Harfiště 1

základní balíček (vstup do koutku,
slavnostně nazdobený stůl, dáreček pro
oslavence)

200 Kč

240 Kč

Harfiště 2

candy bar a popcorn, limonáda

270 Kč

310 Kč

Harfiště 3

hranolky, limonáda

270 Kč

310 Kč

Harfiště 4

pizza s nutellou a banánem 25 cm, limonáda

340 Kč

380 Kč

Harfiště 5

špagety Pomodoro, limonáda

320 Kč

360 Kč

Harfiště 6

kuřecí stripsy , hranolky, limonáda

350 Kč

390 Kč

Harfiště 7

pizza Cotto 25cm(rajčatový základ, šunka,
kukuřice, mozzarella), limonáda

340 Kč

380 Kč

Harfiště 8

mini burger s hranolky, limonáda

370 Kč

410 Kč

Balíček

Popis

MOŽNO DOOBJEDNAT:
oo 1h Party roomu navíc (1000 Kč)
oo H
 arfiště dort
Výběr napište do poznámky.
(objednání min. 5 dní dopředu)
Z ÁKLAD – korpus dortu potažený fondanem
• Malý dort (18 cm 10–12 porcí ) 1000 Kč
– korpus světlý s mascarpone a tvarohovým
krémem
– korpus tmavý s čokoládovým krémem
• Velký dort (24 cm 15–20, porcí) 1500 Kč
– korpus světlý s mascarpone a tvarohovým
krémem
– korpus tmavý s čokoládovým krémem
Z DOBENÍ
– jedlý papír s fotkou 200 Kč
	– modelované postavičky nebo ovoce nebo
modelovaný povrch dortu 800 Kč
	– dortové svíčky nebo fontána nebo svíčka
s číslem 55 Kč
oo B
 alónková výzdoba s heliem 10 ks
(400 Kč)
oo Héliový balónek tematický nebo velká číslice
cena za ks(200 Kč)
oo Obsluha u stolu
obsluha u stolu u dalších objednávek navíc
během celé oslavy bez nutnosti chodit objednávat
v gastru (800 Kč)
oo V
 ýzdoba stolu (výběr napište do poznámky)
Mickey/Minie Mouse, Spiderman, Mimoni, Ledové
království, Jednorožci, Piráti, prasátko Peppa,
Tlapková patrola (0 Kč)
oo Půjčovna kostýmů 1 ks (výběr napište
do poznámky) Princezna, Elsa, pirát, spiderman
(160 Kč)
oo L imonáda (výběr napište do poznámky)
Naše limonáda/mango, malina, limetka / 0,4 l,
Jupík 0,5 l (0 Kč)
oo Nealkoholický sekt pro děti 0,75 l
(110 Kč)
oo Džus 1 l 100 % (výběr napište do poznámky)
jablko/pomeranč (90 Kč)

oo Voda Fromin 1 l
(45 Kč)
oo Chipsy slané 100 g
(35 Kč)
oo P
 opcorn (kyblík)
(49 Kč)
oo Tyčinky 85 g
(35 Kč)
oo Arašídy 100 g
(45 Kč)
oo Arašídové křupky 100 g
(35 Kč)
oo O
 vocná mísa 1 kg 5 druhů dle sezony
(250 Kč)
oo Čokoládová fontána se sezonním ovocem 2 kg
(1000 Kč)
oo M
 ísa kuřecí stripsů 1 kg
(490 Kč)
oo M
 ísa s hranolky 1 kg
(195 Kč)
oo Košík pečiva 500 g
(59 Kč)

• O
 desláním objednávkového formuláře udělujete
Harfišti souhlas se zpracováním osobních údajů
za účelem uspořádání narozeninové oslavy
• V
 nášení vlastních potravin a nápojů není
povoleno (kromě vlastních dortů na
narozeninové oslavy)

