
Počas celej oslavy bude pripravený chutný 
catering, zabezpečený v našej réžii. Ponúkame 
možnosť priniesť si vlastnú tortu. Na požiadanie 
ju vieme zabezpečiť aj my. 

* Objednávka torty najneskôr 72h vopred. 

CATERINGŠPORT
Po zábavnej rozcvičke sa deti môžu vyblázniť v bezpečných podmienkach 
na trampolínach, bicykloch, skateboardoch či kolobežkách. Skoky na snow-
tubingových kolesách do molitanového bazéna patria medzi top aktivity 
pre deti. Všetko prebieha pod dohľadom animátora.

* Program prispôsobíme individuálnym potrebám detí. 

POTEŠTE SVOJE DETI AKČNOU OSLAVOU S ORIGINÁLNYM PROGRAMOM. 
ZARUČUJEME DEŇ PLNÝ NEZABUDNUTEĽNÝCH ZÁŽITKOV!

Vážený zákazník,
dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade objednania cateringu je potrebné záväznú objednávku odoslať najneskôr 
72 hodín pred začiatkom oslavy. V prípade, ak sa rozhodnete využiť služby osláv v priestoroch Hangair bez cateringu 
(len objednávka z baru na mieste oslavy), je potrebné záväznú objednávku odoslať do 24 hodín pred začiatkom oslavy. 
V prípade konania oslavy počas víkendových dní je potrebné záväznú objednávku odoslať najneskôr v piatok do 12:00.
V prípade otázok nás kontaktujte na čísle +421 910 562 894 (počas pracovných dní od 10:00-18:00).
 

DETSKÁ OSLAVAv Hangairi

VYBERTE SI Z PONUKY CHUTNÝCH BALÍČKOV

Ak by vám naše chutné balíčky nestačili, ponúkame možnosť externého cateringu od spoločnosti BE COOL - 30 € / osoba. 

EXTRA PRODUKTY A SLUŽBY

DETSKÉ ŠAMPANSKÉ (0,75 l)  .........................................................................................................

PANNA COTTA (1 ks)  ..................................................................................................................

TORTA Z DOMÁCICH KVALITNÝCH SUROVÍN (1 ks)  .....................................................................

MOZZARELLOVO - PARADAJKOVÝ QUICHE (8 ks)  .......................................................................
VÝZDOBA  ..................................................................................................................................

8 €

3,10 €

75 €

22 €

30 €

PIZZA
+ 1/2 pizze
+  190 g ovocný pohár
+ 0,5 l domáca 
   limonáda

11 € / DIEŤA

TOP BALÍK

ŠPORT
+ sendvič
+ jablkový mu�n
+ sladký košíček
+ 0,5 l domáca limonáda

10 € / DIEŤA

BALÍK

KLASIK
+ mini bagetka 

s vajíčkovou nátierkou
+ 3 ks sladký košíček
+ 0,5 l domáca limonáda

9 € / DIEŤA

BALÍK

SNACK
+ 5 ks pizzový 

slimák
+ 0,5 l domáca
   limonáda 

8 € / DIEŤA

BALÍK


