Str. Constantin nr.130,Bucuresti, sector 6
Tel.031 805.807 7, mobil: 0755 052607
Email: office@discover-me.ro ; www.discover-me.ro

Discover Me organizează evenimente importante din viaţa copilului
Dumneavoastră, oferindu-i amintiri de neuitat, într-o ambianţă
personalizată, placută şi elegantă !
Tipuri petreceri

Meniu copii
Bautura racoritoare ,apa
plata 0.50 l
Banner intampinare
Invitatii petrecere
Sampanie copii
Artificii+lumanare tort
Supraveghere
Set party ( coif ,
trompeta,ochelari)
Balon Jumbo
Tun confetti
PRET PENTRU 10 COPII
Daca sunt peste 10 copii*

Standard
*
*

Gold
*
*

Platinum
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

680 ron
29
ron/copil

*
*
780 ron 1090 ron
35
39
ron/copil ron/copil

*daca numarul copiilor e mai mare de 10 se achita pretul pachetului pentru 10 copii
( adica 680 ron/780 ron/1090 ron ) + diferenta specifica fiecarui pachet * nr de copii

Spatiul este rezervat exclusiv pentru petrecerea dvs!

Meniu 1:
minipizza asortată,
suc natural neacidulat
apă plată
şampanie copii
Meniu 2:
grătar pui,
cartofi prăjiţi
legume (roşii, castraveţi, ardei)
suc natural neacidulat , apă plată
şampanie copii
Meniu 3 :
snitel fingers de pui
cartofi prăjiţi
legume (roşii, castraveţi, ardei)
suc natural neacidulat , apă plată
şampanie copii
Meniu 4 :
bufet rece (tartine decorate pentru copii): caşcaval, şunca, cremă de brânză,
suc natural neacidulat , apă plată
şampanie copii

Meniu 1 pentru părinţi :
Canape’:
Somon afumat cu capere
Avocado cu creveţi decorticaţi
Icre negre cu lămâie
Minifrigărui:
Mozzarella cu roşii cherry
Piept de pui cu ananas proaspăt
Brânză Roquefort cu struguri negri

26 RON/persoană

Notă: acest meniu se prepară pentru cel puţin 10 adulţi !
Meniu 2 pentru părinţi :

18 RON/persoană

Platouri cu:
mezeluri de 3 feluri
brânzeturi (caşcaval, mozzarella, telemea)
legume (roşii, ardei, castraveţi, măsline)
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Meniu 3 pentru părinţi :
15 RON /persoană
Clătite cu brânză si smântână la cuptor (sărate sau dulci)
Meniu 4 pentru părinţi :
Alune, covrigei, salatini,1 ceai/cafea;

15 RON/persoană

OPŢIONALE
Desert:
- prăjitură de casă – 69 RON/kg
- salată de fructe – 5 RON/copil
- ingheţată asortată – 6.5 RON/ copil

Animatori profesionişti la alegere (Sportacus, Stefania, arlechin, clown, pirat, indian,
vrăjitoarea roz, prinţesă), care vor sta la dispoziţia dumneavoastră pe durata intregii
petreceri , în care vor oferi sărbătoritului şi invitaţilor momente de neuitat.

Animaţie 1 personaj
Animatie 2 personaje
Street Dance
Magicianul Dodo/Servetel ( 50min)
Magia tobelor “Drum Up” ( 1h30)
DJ cu Karaoke
Tombolă cu surprize

200 RON
375 RON
250 RON
250 RON
300 RON
250 RON
10 RON/copil

Se pot servi contra cost diverse bauturi alcoolice si nealcoolice(ceai, cafea ,
cappucino, ciocolata calda, etc.), precum si alte aperitive sarate, cum ar fi: alune,
fistic, salatini, covrigei...etc.

o

Programul de petreceri se desfasoara sambata, duminica si in vacante in
doua momente ale zilei ( dimineata si dupa amiaza, timp de 3 ore );
o Numarul minim pentru organizarea unei petreceri este de 10 copii;
o Rezervarea se face cu 2 saptamani inainte si se considera valabila doar
dupa achitarea unui avans de 30% din valoarea estimata;
o In cazul in care petrecerea se prelungeste peste programul stabilit ( 3 ore),
se plateste suplimentar 150 RON / ora;
o Nu se accepta produse din afara localului, cu exceptia tortului pentru
care este necesar un certificat de calitate, eliberat de producator.
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