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PACHET STANDARD
PENTRU 10 COPII:
2 animatori pe perioada petrecerii
Petrecere 2 ore și 30 min
Program artistic (jocuri, dans, karaoke)
Sonorizare, jocuri de lumini, staţie karaoke
Decor special cu tematica dorită, baloane, ghirlande,
banner cu mesajul ”La Mulţi Ani!”
Acces la toate jocurile (piscină, tobogane,
trambulină, airhockey, football, etc...)
Face painting până la vârsta de 8 ani, de la 9 ani
cadou SURPRIZĂ
Farfurii, pahare, tacâmuri colorate pentru copii
Tun confetti
Invitaţii online personalizate
Pentru ceilalţi copii (ce depășesc numărul de 10)
tariful va fi de 30 ron/copil

Preţ de
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PACHET PREMIUM
PENTRU 10 COPII:
2 animatori pe perioada petrecerii
Petrecere 2 ore și 30 min
Program artistic (jocuri, dans, karaoke)
Sonorizare, jocuri de lumini, staţie karaoke
Decor special cu tematica dorită, baloane, ghirlande,
banner cu mesajul ”La Mulţi Ani!”
Acces la toate jocurile (piscină, tobogane,
trambulină, airhockey, football, etc...)
Face painting până la vârsta de 8 ani, de la 9 ani
cadou SURPRIZĂ
Farfurii, pahare, tacâmuri colorate pentru copii
Tun confetti
Invitaţii online personalizate
ÎN PLUS FAȚĂ DE PACHETUL STANDARD
Meniu la alegere (furnizor Mamma Mia)
Tort (100g /copil)(furnizor Cake Expert)
Artifică, lumânare aniversară la tort
Șampanie pentru copii
Suc fără acid și apă plată
Invitaţii fizice și online
Pentru ceilalţi copii (ce depășesc numărul de 10)
tariful va fi de 50 ron/copil

Preţ de
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PREPARATE

GARNITURI

Crispy - 100g
Minișnitele de pui - 100g
Piept de pui la grătar - 100g
Copănele la tavă - 100g
Pui shanghai - 100g
Minișnitele de legume - 100g
Cașcaval pane - 100g
Piept curcan la grătar - 100g
Aripioare de pui - 100g

Cartofi prăjiţi - 100g
Cartofi la cuptor - 100g
Orez cu legume - 100g
Cartofi wedges - 100g
Piure de cartofi - 100g
Legume mexicane sote - 100g
Brocolli sote - 100g
Orez cu ciuperci - 100g

SALATE
Salată de varză - 50g
Salată de castraveţi în oţet - 50g
Salată coleslaw - 50g
Sos dulce/ Sos de
maioneză cu usturoi - 50g

Salată asortată (roșii cherry+
castraveţi + salată verde +
ceapă roșie) - 50g
Salată de roșii cherry și
castraveţi - 50g
Sos tzatiky - 50g

PIZZA
Pizza Palla Pollo (piept de pui,
roșii bruschete, mozzarella,
măsline negre, sos)
Pizza Palla Italian Queen
(piept de pui, ardei gras,
porumb, ciuperci, roșii,
mozzarella, măsline negre, sos)

Pizza Palla Mammamia (piept
de pui, ardei gras, salam
demise, grana padano,
măsline negre, sos)
Pizza Palla Vegetariană (ardei
gras, ciuperci, porumb, mix
brânzeturi, sos, roșii cherry,
măsline verzi)

MENIU: PREPARAT+ GARNITURĂ+SALATĂ SAU PIZZA

0753478284

JUST-FUN.RO

JUSTFUN

1. STANDARD
Tort diplomat (frișcă din smântână , zahăr, lapte, gălbenuș,
gelatină, fructe), decor frișcă cu fructe
Tort ciocolată (cremă ganaj, smântână și ciocolată cu 54% masă
de cacao), decor glazură de ciocolată
Tort iaurt și fructe de pădure (spumă de iaurt cu fructe de
pădure și frișcă din smântână)
Tort mixt (un strat diplomat și un strat cremă ganaj de vișine),
decor glazură și fructe proaspete
Tort pădurea neagră (blat cacao, un strat ciocolată, frișcă din
smântână, blat de cacao și făină de secară)
Dacă alegeţi un tort mai mare de 1 kg preţul va fi 72 lei/kg extra

2. ALTE SORTIMENTE
PREȚ 82 LEI/ KG

3. DECORURI TORT

Tort cu morcov (blat cu
morcov și nucă cu cremă
ușoară de brânză)
Tort mousse (trei tipuri de
ciocolată, frișcă din
smântână, blat cu cacao și
făină de secară)
Tort Cake Expert (conţine
bavaroisse din ciocolată
amăruie)
Tort chocoberry (blat vanilie,
strat mascarpone cu zmeură
și un strat de ciocolată cu
vișine)
Tort zmeură
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Frișcă/ Glazură ciocolată
neagră/ Fructe Standard
Tort îmbracat în marţipan 25
ron pe kg
Fotografie tort 25 ron pe kg
Figurine tort separat 10
ron/100 g de figurine
Comanda se va face cu 48 h
înaintea evenimentului
Prajituri asortate 62 ron/ kg
Saleuri/ pateuri și fursecuri
45 ron/kg
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STANDARD
Meniu MAMMA MIA (https://www.mammamia.ro/ro)
Comanda se va face cu 48 h înaintea evenimentului
Prăjituri asortate – 62 lei/kg
Saleuri, pateuri și fursecuri - 45 lei/kg
Este permis accesul cu produse alimentare și băuturi soft și/sau
alcoolice cu acordul personalului.

TORTUL POATE FI ADUS DE CĂTRE PĂRINȚI DOAR ÎNSOȚIT DE
CERTIFICAT DE CONFORMITATE ȘI SE SCADE DIN PACHET 4
RON/COPIL.
Este permis accesul cu produse alimentare și băuturi soft și/sau
alcoolice cu acordul personalului.
De asemenea, băuturile non-alcoolice și cele calde se pot
achiziţiona din încinta locului de joacă contra cost.

SERVICII & PRODUSE OPȚIONALE:
Invitaţii – 1 lei/buc
Candy Bar cu decor personalizat- 100 lei/ kg (MINIM 4 KG)
Artificii - 9 lei/buc
Pinata (confetti, dulciuri)- 100 lei personalizată
Tun confetti - 10 lei/buc
Mașină de facut baloane- 30 lei
Șampanie copii - 15 lei/ buc
Covor baloane - 50 lei (50 buc)/ 95 lei ( 100 buc)
Fotograf 50 lei/1 h sau 100 de lei / 2h 30
Arcadă baloane 100 lei
Clovn 100 lei
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Micii ponei și equestria girl
Tema Egipt
Barbie
Prinţesa Sofia
Rapunzel
Little Petshop
Albă ca Zăpada
Hello Kitty
Soy Luna
Harley Queen
Cenușăreasa
Ariel
Prinţesa Aurora
Motan noir + buburuza
Frozen
Minnie Mouse
Temă shopkins
Temă balerine
Temă doctoriţa Plușica
Decor descendenţi
Temă unicorni
Vampirina
Albinuţa Maya
Tema Shimmer and Shine
Trenuleţul Thomas
5 Gang
Slendreman
SONIC
Roblox
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Masha și ursul
Temă Moana (Vaiana)
Tema pisici
Peppa Pig
Clopotica
Gașca Zurli
Garda felină
Patrula căţelușilor
Minioni
Cars
Spiderman
Testoasele Ninja
Ninjago
Minecraft
Temă fotbal
Eroi în pijamale
Michey Mouse
Emoji
Tema Cartea Junglei
Scooby Doo
Winnie the pooh
Troli
Mașini de curse
Strumfi
Blaze
Superman
Temă Baschet
Temă Dinozaur
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Paula
0753478284
Office@gmail.ro
Strada Vitejilor 12, Iași
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