OFERTE 2018

Petreceri și
aniversări

Petreceri și aniversări
pentru copii
Fabulous Kids vă pune la dispoziție
două zone dedicate pentru evenimente
private: aniversări, petreceri de
Sărbătorile de Paște, Ziua Copilului,
serbări de sfârșit de an școlar, petreceri
de Halloween, serbări de Crăciun,
botezuri, prima aniversare acopilului
(moțuri, turte).
Îi așteptăm pe cei mici să se joace întrun mediu educațional, sigur și primitor.
Alături de o echipă dedicată organizării
de evenimente, reușitapetrecerii va fi
garantată. Știm ce presupune să
organizezi o petrecere spectaculoasă și
originală pentru copii, tot ce trebuie să
faci este să ne trimiți o cerere și în cel
mai scurt timp un consultant îți va
trimite o ofertă personalizată.

PETRECEREA TA
Oferte pentru petreceri

INTERVALE ORARE PENTRU PETRECERI
Luni – Joi: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00, 18:00 –
21:00

Vineri – Duminică: 10:00 – 13:00, 14:00 – 17:00,
18:00 – 21:00

LUNI – JOI: 45 lei/copil
VINERI – DUMINICĂ: 55 lei/copil

Petrecere Fabulous Kids - Pachet Basic
minim 10 copii
3:00 ore de petrecere

• exclusivitate 3h în camera de
petreceri
• invitație electronică
• coifuri, trompete, baloane
• apă pe durata petrecerii
• alune și biscuiți sărați pentru adulți
• pahare, șervețele
• tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
• muzică
• sistem karaoke
• tablă interactivă
• acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate
echipamentele
• poze
• supraveghere

LUNI – JOI: 55 lei/copil
VINERI – DUMINICĂ: 65 lei/copil

Petrecere Fabulous Pizza – Pachet Standard 1
minim 10 copii
3:00 ore de petrecere
* OFERTĂ pizza pentru adulți: 30 lei / pizza (pizza 28 cm:
CARBONARA, ROMA, HAWAII, PROSCIUTTO CRUDO)

• exclusivitate 3h în camera de
petreceri
• invitație electronică
• coifuri, trompete, baloane
• apă, limonadă pe durata petrecerii
• pizza (2/3 felii pentru copii)
• alune și biscuiți sărați pentru adulți
• pahare, farfurii și șervețele
• tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
• muzică
• sistem karaoke
• tablă interactivă
• acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate
echipamentele
• poze
• supraveghere

LUNI – JOI: 65 lei/copil
VINERI – DUMINICĂ: 70 lei/copil
•
•
•
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Petrecere Fabulous Chicken – Pachet Standard 2
minim 10 copii
3:00 ore de petrecere

•
•
•
•
•
•
•
•
•

exclusivitate în camera de petreceri
invitație electronică
coifuri, trompete, baloane
apă, limonadă pe durata petrecerii
meniu pui (pui shanghai/ piept de pui la
gratar/ Snitel de pui cu cartofi prajiti/
piureu/ cartofi la cuptor cu salata de
varza)
alune și biscuiți sărați pentru adulți
pahare, farfurii și șervețele
tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
muzică
sistem karaoke
tablă interactivă
acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate echipamentele
poze
supraveghere

LUNI – JOI: 65 lei/copil
VINERI – DUMINICĂ: 70 lei/copil

Petrecere Fabulous Ciupilina 1 – Pachet Premium 1

minim 10 copii
3:00 ore de petrecere
* OFERTĂ 40 buc - mini tarte pentru adulți: 200 lei / 10 persoane

• exclusivitate în camera de petreceri
• invitație electronică
• coifuri, trompete, baloane
• apă, limonadă/suc natural de mere
pe durata petrecerii
• 40 buc - mini tarte dulci si choux a la
creme sau mini tarte sarate
• alune și biscuiți sărați pentru adulți
• pahare, farfurii și șervețele
• tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
• muzică
• sistem karaoke
• tablă interactivă
• acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate
echipamentele
• poze
• Supraveghere

LUNI – JOI: 75 lei/copil
VINERI – DUMINICĂ: 80 lei/copil

Petrecere Fabulous Ciupilina 2 – Pachet Premium 2

minim 10 copii
3:00 ore de petrecere
* OFERTĂ 60 buc mini tarte pentru adulți: 295 lei / 10 persoane

• exclusivitate în camera de petreceri
• invitație electronică
• coifuri, trompete, baloane
• apă, limonadă/suc natural de mere
pe durata petrecerii
• 60 buc - mini tarte dulci si sarate
• alune și biscuiți sărați pentru adulți
• pahare, farfurii și șervețele
• tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
• muzică
• sistem karaoke
• tablă interactivă
• acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate
echipamentele
• poze
• Supraveghere

Mini tarte dulci si choux a la creme:
10 tarte cu visine si crumble
10 cheesecake cu gem de capsuni
10 tarte cu ciocolata cu lapte si portocale confiate
10 choux a la creme cu vanilie
sau
Mini tarte sarate
10 tarte cu ton si rosii uscate
10 tarte cu hummus
10 tarte cu salata de vinete
10 choux cu crema de branza si somon
sau
Mini tarte dulci si sarate
30 tarte dulci, 3 sortimente dintre cele de mai sus
30 tarte sărate, 3 sortimente dintre cele de mai sus

LUNI – DUMINICĂ: 2300 lei
(Preț pentru un grup de 10 copii si 10
adulti)

Petrecere Fabulous Stejărel
minim 10 copii
3:00 ore de petrecere

• exclusivitate în camera de petreceri
• invitație electronică
• coifuri, trompete, baloane
• apă, limonadă/suc natural de mere
pe durata petrecerii
• meniu finger food
• Animator in functie de tema
• alune și biscuiți sărați pentru adulți
• pahare, farfurii și șervețele
• tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
• muzică
• sistem karaoke
• tablă interactivă
• acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate
echipamentele
• poze
• Supraveghere

Meniu finger food
Varianta I
• Aperitive reci:
• Bruschetta cu feta si tapenade de masline – 1 buc
• Bruschetta cu legume coapte si sos dulce acrisor – 1 buc
• Mini tarte umplute cu salata de pui si caju caramelizat – 1 buc
• Cripsy toast cu salata de ton si lime – 1 buc
• Focacine cu ciuperci salbatice si cimbrisor – 1 buc
Mancare calda:
• Pulpa de porc la cuptor cu ierburi aromate – 90 g
• Rulada din piept de curcan – 2 felii (90 g)
• Ratatouille de legume – 100 g (vegetarian)
• Garnitura - cartofi piure – 150 g
• Salata varza alba – 100 g
Desert (100 g):
• Prajiturele de casa asortate
Varianta II
• Bruschetta cu piept de pui si para caramelizata – 1 buc
• Crispy toast cu bocconcini, rosii cherry si busuioc – 1 buc
• Mini tarte umplute cu salata de ciuperci de padure si cimbrisor – 1 buc
• Quiche cu praz, ciuperci si branza de capra – 1 buc
• Cripsy toast cu salata de ton si lime – 1 buc
Mancare calda:
• Frigarui de pui marinat in usturoi, sos de soia si ghimbir – 90 g
• Beef Stroganoff – 90 g
• Rulouri de vinete cu legume – 100 g (vegetarian)
• Garnitura - cartofi wedges – 120 g
• Salata de rosii, castraveti, ardei
Desert (100 g):
• Prajiturele de casa asortate

LUNI – JOI: 290 lei/oră
VINERI – DUMINICĂ: 350 lei/oră

Petrecere Fabulous Party
maxim 20 de copii
minim 3 ore
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exclusivitate 3h în locul de joacă
Fabulous Kids
invitație electronică
coifuri, trompete, baloane
apă pe durata petrecerii
alune și biscuiți sărați pentru adulți
pahare, șervețele
tablă magnetică cu LA MULȚI ANI!
muzică
sistem karaoke
tablă interactivă
acces pe toată perioada petrecerii în
zonele de joacă, la toate
echipamentele
poze
supraveghere

Tot ce trebuie să faci este să alegi Fabulous Kids
pentru următorul eveniment important din viața ta și
noi ne vom ocupa de întregul concept, astfel încât tu
să te poți bucura alături de cei mici de petrecere.
În cadrul petrecerilor Fabulous Kids, adulții au propria
lor distracție. O zonă dedicată pentru ei este
amenajată conform cerințelor primite.
Știm ce presupune să organizezi o petrecere
spectaculoasă și originală pentru copii, tot ce trebuie
să faci este să ne trimiți o cerere și în cel mai scurt
timp un consultant îți va trimite o ofertă
personalizată.

Condiții generale
• Rezervarea datei fară avans este valabilă 24h, după aceea se anulează.
• Pentru rezervarea fermă, trebuie achitat un avans de 100 lei pentru rezervarea
datei și agreat un deviz pentru stabilirea serviciilor.
• În cazul în care petrecerea nu se mai ține din motive care nu țin de noi, avansul
se pierde.
• Petrecerea se poate prelungi cu un tarif de 100 lei/ jumatate de oră, doar în
cazul disponibilității locației.
• În cazul în care se produc daune materiale datorate comportamentului
neadecvat, acestea vor fi suportate de părinții care organizează petrecerea.
• În cazul în care sunt aduse produse din exterior (mâncare, bautura) – se
percepe o taxă de 30 lei / adult

Web: www.fabulouskids.ro
Email: contact@fabulouskids.ro
Telefon: 0727486812 / 0727618212
Adresă: Str. Liviu Rebreanu, nr.1,
etaj 1, sector 3, București

