ZAPRASZAMY na MAGICZNE, NIEZAPOMNIANE
urodziny w POMPONIE!
Marzycie o tym by móc poświęcić czas swojej rodzinie i przyjaciołom? Chcielibyście
mieć chwilę na odpoczynek i pasjonującą rozmowę zarazem?
Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to znaleźliście się w odpowiednim miejscu!
KLUBOKAWIARNIA POMPON gwarantuje nie tylko relaks, spokój ale także jedyne w
swoim rodzaju urodzinowe wspomnienia!
Zacznijmy od magicznie udekorowanej, udostępnionej na wyłączność przez trzy
godziny dla JUBILATA sali:

JELONEK lub LISEK
Dzieci mogą, lecz nie muszą pozostawać w niej pod opieką ANIMATORA, który w
zależności od oczekiwań i wieku JUBILATA przeprowadzi URODZINY TEMATYCZNE!
JUBILAT otrzymuje w prezencie od POMPONA:
- ZAPROSZENIA w formie elektronicznej lub papierowej
- ŚWIECZKI oraz FONTANNĘ TORTOWĄ

Do dyspozycji dzieci jest także

STREFA AKTYWNEGO POMPONA
podzielona na część LEŚNĄ, wyposażoną w drewniane domki na drzewach, wiszący
most, duże schody i zjeżdżalnię oraz część MIEJSKĄ, wyposażoną w sklep, warsztat
samochodowy, teatrzyk, zjeżdżalnię i wiele, wiele innych atrakcji dla małych
brykających pomponików!
Dopełnieniem uroczystości jest SMACZNY i ZDROWY poczęstunek!
O TORT także zadbamy! I, żeby nie było - nie będzie to zwykły tort - a małe dzieło
SZTUKI! Dostosowane od A DO Z do zainteresowań POMPONOWEGO JUBILATA!
DUŻE POMPONIKI w tym czasie zapraszamy do odpoczynku na terenie klubokawiarni

i spróbowania specjalnie przygotowanych na te okazję wybranych przez Państwa dań z
naszej oferty!
SCENARIUSZ PRZYJĘCIA ORAZ MENU DOSTOSOWUJEMY DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB JUBILATA ORAZ RODZICÓW
Zapraszamy więc do kontaktu i omówienia szczegółów!
WYNAJĘCIE SALI – JELONEK LUB LISEK;
UWAGA! Przy organizacji urodzin
tematycznych
z animatorem obowiązuje niższa cena

od poniedziałku do czwartku: 50 / 100 PLN
piątki: 100 / 200 PLN
weekendy: 150 / 300 PLN

URODZINY TEMATYCZNE Z ANIMATOREM
- CZAS TRWANIA
DO

2 GODZIN

(dopłata za anim. anglojęzycznego 70 PLN)

do 10 osób - 1 animator - 285 PLN
od 11 do 20 osób - 2 animatorów - 440 PLN

WYSTĘP SUPERMAGIKA; CZAS TRWANIA
OD 30 DO

40 MINUT

KREATYWNE WARSZTATY TEMATYCZNE
(do wyboru: tworzenie latawcy, szycie misi,
origami, malowanie eko toreb, tworzenie
mydeł, malowanie porcelany, pomponowe
wypieki)
CZAS TRWANIA od

od 475 PLN

40 PLN / DZIECKA
(cena zawiera materiały; grupa uczestników od 10 osób)

1 do 1,5 GODZINY

URODZINOWE EKSPERYMENTY

500 PLN

CZAS TRWANIA 2 GODZINY

(cena za grupę do 10 osób!)

URODZINY Z ROBOTAMI
(Roboty i Spółka)

500 PLN

CZAS TRWANIA 3 GODZINY

(cena za grupę do 10 osób!)

URODZINY Z FUNIVERSITY

grupa do 10 osób - 350 PLN

(UWAGA! urodziny z czasem trwania 1,5

grupa do 11 do 15 osób - 400 PLN

CZAS TRWANIA 1 GODZINA
godziny kosztują o

50

PLN więcej od obok

podanych cen, urodziny z czasem trwania do 2
godzin kosztują o

100 PLN więcej od

podanych obok cen)
ATRAKCJE DODATKOWE
- malowanie buzi / zaplatanie balonów

grupa do 16 do 20 osób -

475 PLN

grupa do 21 do 25 osób -

550 PLN

85 PLN / 150 PLN

- FOTOREPORTAŻ z imprezy wykonany przez
profesjonalnego fotografa przez 2,5 godziny
( w cenie otrzymują Państwo: 70 sztuk
obrobionych na płycie CD/DVD zdjęć - CZAS
OCZEKIWANIA NA ZDJĘCIA DO 14 DNI!
Płyta będzie czekała do odbioru w
POMPONIE)

MENU DLA MAŁYCH POMPONIKÓW

PAKIET MINI
woda niegazowana, sok pomarańczowy, sok
jabłkowy, chrupki kukurydziane, żelki,
popcorn, nuggetsy z kurczaka
na ciepło
PAKIET MIDI
woda niegazowana, sok pomarańczowy, sok
jabłkowy, chrupki kukurydziane, żelki,
popcorn, nuggetsy z kurczaka na ciepło ORAZ
frytki i galaretka
PAKIET MAXI
woda niegazowana, sok pomarańczowy, sok
jabłkowy, chrupki kukurydziane, żelki,
popcorn, nuggetsy z kurczaka na ciepło, frytki,
galaretka ORAZ racuchy z jabłkami na mleku
sojowym bez jajka (2szt dla dziecka) lub
naleśniki
(1 szt dla dziecka)

25 PLN OD DZIECKA

30 PLN OD DZIECKA

35 PLN OD DZIECKA

DODATKOWO PROPONUJEMY ZDROWE PRZEKĄSKI
PIECZONE FRYTKI Z MARCHWI LUB
TRADYCYJNIE Z ZIEMNIAKÓW
(porcja 150 g)
SUSZONE CHIPSY JABŁKOWE (miseczka)
PLACKI ORKISZOWE Z JABŁKAMI
PLACKI BANANOWE Z PŁATKAMI
OWSIANYMI (BEZ MĄKI I JAJKA)
NALEŚNIKI BEZGLUTENOWE Z
NADZIENIEM SEROWO - BANANOWYM
lub DŻEMEM

6 PLN
6 PLN
10 PLN
8 PLN / 2 SZT
7 PLN /1 SZT

AMARANTUSOWE CIASTECZKA
Z BAKALIAMI

10 PLN / 3 SZT

MENU DLA DUŻYCH POMPONIKÓW
w ramach budżetu urodzinowego przygotowujemy dla dużych pomponików rezerwację
stolika do 8 osób dorosłych . Powyżej tej liczby gości obowiązuje w lokalu minimum
konsumpcyjne w wysokości 50 PLN od osoby.
Sałata z serem pleśniowym, mix sałat,
żurawina i gruszka
Sałata z krewetkami w sosie pomarańczowo‐ imbirowym

90 PLN
110 PLN

Sałatka z grillowanym kurczakiem, mix sałat,
szynką prosciutto i melonem

90 PLN

Quesadilla czyli pszenna tortilla zapiekana z kurczakiem,
warzywami, salsą pomidorową i mozarellą

19 PLN

Bruschetta na ciepło z humusem, tapenade z oliwek i salsa
pomidorowa (3 kromki w jednej porcji)

12 PLN

Quiche (np. do wyboru: Feta + Brokuły /Gruszka + Ser pleśniowy /
Pomidory suszone + Szpinak / Cukinia + Boczek )

90 PLN

Melon w szynce parmeńskiej z rukolą i octem balsamicznym (3szt.)

30 PLN
18 PLN

Półmisek owoców sezonowych

30 PLN

Deska serów ( pięć różnych gatunków po około 100 g) oraz
dodatki: pieczywo, winogrona, orzechy włoskie -

110 PLN

Talerz chrupiących warzyw z hummusem

Deska mięs pieczonych (pięć różnych gatunków po około 100 g)
oraz dodatki: pieczywo, chrzan, żurawina
Rosół z makaronem
Zupa pomidorowa z makaronem
Zupa cytrynowa tajska
Zupa z cukinii z curry
Krem dyniowy z mlekiem kokosowym i chilli (dostępność sezonowa)

130 PLN
12 PLN
12 PLN
13 PLN
13 PLN
12 PLN
12 PLN

Krem z porów
Krążki polędwiczek wieprzowych w sosie
grzybowym/chutney śliwkowym
z puree ziemniaczanym/ gnocchi i mix sałat
Łosoś w sosie kaparowym/cytrynowym, podawany z ryżem i
grillowanymi warzywami
Boeuf strogonow z drobniutkimi kluseczkami i warzywami
Kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą zasmażaną z grzybami
Butter chicken (kurczak na ostro, w s. pomidorowo-maślanym)
z ryżem basmati
Czerwone curry z kurczakiem, podawane z ryżem
Sznycel z indyka z ziemniakami i surówką
Czerwone tagliatelle z kurczakiem i szpinakiem

NAPOJE PODCZAS IMPREZY

Dzban wody z miętą i z cytryną; dzban soku
pomarańczowego, jabłkowego, porzeczkowego

11

PLN

Dzban lemoniady klasycznej

20 PLN

Kawa i herbata rozliczane w dniu evenetu

9 PLN

DLA ŁASUCHÓW, ŁAKOMCZUCHÓW…
MAMY W NASZEJ OFERCIE DESERY
Szarlotka na kruchym spodzie
Tiramisu
Sernik w różnych odsłonach
Czekoladowe Brownie
Ciasto marchewkowe przekładane serkiem
mascarpone
Tarta multiowocowa
Bananoffee

100 PLN / BLACHA
120 PLN / TORT
100 PLN / BLACHA
100 PLN / BLACHA
100 PLN / BLACHA
100 PLN / BLACHA
100 PLN / BLACHA

29 PLN
30 PLN
29 PLN
27 PLN
29 PLN
30 PLN
27 PLN
28 PLN

Beza Pavlova ( z kremem z serka mascarpone i
owocami /czekoladowa z pistacjami / z
kremem kawowym i wiśniami w alkoholu)

120 PLN / TORT

WINO
może zostać przyniesione przez klienta, a my zapewnimy kieliszki
i karafki. Pobieramy korkowe w wysokości 15pln od każdej butelki wina
UWAGA: Jeśli chcą Państwo dostarczyć wino, na swoją uroczystość należy wraz z
winem w dniu imprezy okazać paragon zakupu. W przypadku jego braku wino nie
będzie mogło być serwowane!

W Pomponie serwujemy również różnorodne
TORTY OKOLICZNOŚCIOWE
na zamówienie w cenie od 180zł
(cena uzależniona od wagi tortu)
Przykładowe torty urodzinowe znajdą Państwo tutaj:
http://pomponart.pl/wp-content/uploads/2015/11/TORTY_2_net.pdf
UWAGA: Jeśli chcą Państwo dostarczyć własny tort należy okazać
paragon zakupu tortu oraz uiścić opłatę za tak zwane talerzykowe
w wysokości 45pln
(torty wykonane własnoręcznie w domu nie będą honorowane)

