GYEREKZSÚR ÁRLISTA
2020.10.
VASMACSKA SZÜLINAPI ZSÚR
• Időtartama 2 óra.
• Minimum létszám 8 fő.
• A zsúr során a gyerekek megismerkednek a kávézó állataival, közös nyuszi, tengerimalac,
kaméleon és szakállas agáma etetésre kerül sor.
• Lehet behozni társasjátékot, kártyát, más asztali játékot (lufit nem!). Kérjük, hogy a szülinap
alatt figyeljetek a gyerekekre, hogy a többi vendég és az állatok nyugalmát ne zavarják.
Köszönjük. J
• Kérésre a gyerekekkel animátor foglalkozik a zsúr ideje alatt. (+5000 Ft)
• Egzotikus állatbemutató rendelhető (óriáskígyók, pókok, skorpiók testközelből) 23 000 Ft (kb. 1
óra)
VADMACSKA SZÜLINAPI ZSÚR
• Időtartama 2 óra.
• Minimum létszám 8 fő.
• A gyerekek a kávézóhoz tartozó Vadmacska Pincében buliznak, ahol nyugodtan lehet zajosabb
játékokat játszani.
• A zsúr során a gyerekek megismerkednek a kávézó állataival, közös nyuszi, tengerimalac,
kaméleon és szakállas agáma etetésre kerül sor.
• Kérésre a gyerekekkel animátor foglalkozik a zsúr ideje alatt. (+5000 Ft)
• Egzotikus állatbemutató rendelhető (óriáskígyók, pókok, skorpiók testközelből) 23 000 Ft (kb. 1
óra)
Teljes ellátás mindkét zsúr esetében:
• Ételek: Sonkás, sajtos, és szalámis melegszendvics, sós ropogtatni valók, zöldség rágcsa
• Italok: Ásványvíz, házi limonádé, üdítők, gyümölcslevek, ovis tea - megbeszélés szerint, korlátlan
fogyasztással
• Annyi szeletes torta, ahány meghívott (+900 Ft/szeletért lehet több szeletest is rendelni.) A
tortára gyertyát és tűzijátékot adunk.
VASMACSKA és VADMACSKA szülinapi zsúr ára: H-CS: 3500 Ft/fő, P-V: 4000 Ft/fő
FESTŐS SZÜLINAPI ZSÚR
• Időtartama: 2 óra
• Javasolt korosztály: 5-14 éves korig, létszám: min. 8 - max. 14 fő
• Az ünnepelt előre kiválasztja az alkotást, amit közösen készítenek el. A festményt mindenki
magával viheti egyedi születésnapi ajándékként. A festés után következik az elmaradhatatlan
ismerkedés a kávézó állataival, a tortázás és az ajándékozás!
Árak tartalmazzák:
• Egy óra festés anyag és eszközhasználattal együtt, festő tanár segítségével
• Limonádé és sós ropogtatni valók
• Annyi szeletes torta, ahány meghívott. (+900 Ft/szeletért lehet több szeletest is rendelni.) A
tortára gyertyát és tűzijátékot adunk.
• 2 db 15%-os kupon a KisPiktor Tanoda festő foglalkozásaira.
FESTŐS szülinapi zsúr ára: H-CS: 4500 Ft/fő, P-V: 5000 Ft/fő
Vasmacska KávéZoo, 1033 Budapest, Laktanya u. 3. Telefon: 06 1 426 8553, 06 20 558 5702

