Lemoniadowy Joe
Oferta urodzinowa
Organizując urodziny dla najmłodszych w klubokawiarni Lemoniadowy Joe w pierwszej kolejności
wybieramy jeden z 4 pakietów z poczęstunkiem dla dzieci i opcjonalnie jeden z 3 pakietów z
poczęstunkiem dla dorosłych.
W dalszej kolejności mamy możliwość wzbogacenia urodzin o dodatkowe opcje takie jak animator,
scenariusze zabaw urodzinowych, malowanie buziek, skręcanie balonów, zamknięcie kawiarni na
wyłączność.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej:
OFERTA PODSTAWOWA:
Obejmuje 2 godziny rezerwacji stolików dla określonej liczby dzieci oraz dostęp do placu zabaw.
Koszt 200 pln. Można oczywiście przedłużyć imprezę. Każda dodatkowa godzina jest płatna 150
zł
Do wyboru są następujące pakiety z poczęstunkiem dla dzieci i dorosłych:
MENU dzieci:
Pakiet podstawowy – 40 zł/os
Chrupki kukurydziane, biszkopty, paluszki, ciasteczka, żelki, cukierki, owoce, napoje
Pakiet rozszerzony – 45 zł/os
Wszystko, co w pakiecie podstawowym + gofry, galaretki
Pakiet lemoniadowy – 50 zł/os
Wszystko, co w pakiecie rozszerzonym + tosty
Pakiet wytrawny – 45 zł/os
Chrupki kukurydziane, tosty, kabanosy, ser żółty, małe pomidorki, owoce, napoje
MENU dorośli:
Pakiet podstawowy – 40 zł/os
Kawa/herbata, cola, fanta, sprite, woda, ciastko z naszej oferty
Pakiet rozszerzony – 55 zł/os
Wszystko, co w pakiecie podstawowym + Quiche
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Pakiet lemoniadowy – 75 zł/os
Wszystko, co w pakiecie rozszerzonym + sałatka z naszego menu, deska serów
DODATKOWE OPCJE:
•

Animatorzy
o

jeden animator (do 12 dzieci) – 300 zł / 1h; 420 zł / 2h

o

dwóch animatorów (od 13 do 20 dzieci) – 460 zł / 1h; 685 zł / 2h

Animatorzy realizują różne scenariusze zabaw, np. Przez ocean z Vaianą, Urodziny z Elsą, Gwiezdne
Wojny, Gryffindor do boju!, Piracka batalia, Dookoła świata, Bystrzaki, W świecie zwierząt. Jest też
możliwość zorganizowania scenariusza szytego specjalnie na miarę Solenizanta.
•

malowanie buziek (tylko w opcji z animatorem) – 85 zł do 12 dzieci, powyżej 100 zł

•

zwierzaki z balonów (tylko w opcji z animatorem) – 65 zł do 12 dzieci powyżej 85 zł

•

zamknięcie kawiarni

•

o

2h – 200 zł

o

Każda kolejna godzina – 150 zł

Torty1 (realizujemy zamówienia na SUPER torty)
o

Cena zależy od rodzaju i wielkości

REZERWACJA I PŁATNOŚĆ:
Rezerwacji terminu urodzin dokonujemy po wpłaceniu zadatku w kwocie 300 zł.
Pełną płatność za imprezę pobieramy po ustaleniu wszystkich szczegółów, nie później niż 5 dni przed
terminem urodzin.
Numer konta do dokonania płatności: 38 1140 2004 0000 3902 7798 3196

1

Dajemy możliwość przyniesienia własnego tortu. Za wniesienie pobieramy opłatę w wysokości 25pln.
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Scenariusze zabaw realizowane przez naszych animatorów

Dla dzieci 3-5 lat
Niezwykła przygoda Świnki Peppy
•
•
•

tworzenie pięknej świnki z balona
lepienie babki z domowego, sensorycznego piasku
poznawanie odgłosów zwierząt i przypisanie ich do postaci z bajki

KICIA KOCIA
•
•
•

- poznanie przyjaciół Kici Koci
- stworzenie nowych przyjaciół Kici Koci
- przeżycie wspólnie wymyślonej przygody Kici Koci

Psi Patrol – do boju!
•
•
•

tworzenie odznaki pieska
przeprowadzenie akcji strażackiej
zbudowanie wspólnej wieży

W świecie zwierząt
•
•
•

tworzenie sensorycznych zwierzątek
poznawanie odgłosów i śladów zwierząt
przebieranie się za ulubione zwierzęta

Balonowa przygoda
•
•
•

oglądanie balona, który sam rośnie
zabranie zwierzątka balonowego do domu na pamiątkę
balonowy taniec

Dla dzieci 6-8 lat
Urodziny z Elsą
•
•
•

osobiste zapoznanie z Elsą
tworzenie mroźnych różdżek
zabawa śniegiem - nawet w środku lata

PODWODNA PRZYGODA
•
•
•

- tworzenie podwodnych dekoracji
- pokonanie morskiego potwora
- poszukiwanie zaginionego skarbu na dnie morza
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MAGICZNE WROŻKI
•
•
•

- łapanie motyli w kolorowe sieci
- wspolne tańczenie tańca słońca
- stworzenie magicznych wrożkowych rożdżek

Tęczowe jednorożce
•
•
•

tęcza w butelce na pamiątkę do domu
udział w wielkim wyścigu jednorożców
łapanie jednorożca świecącymi w ciemności opaskami

Przez ocean z Vaianą
•
•
•

taniec hula
robienie tatuaży na rączce
tworzenie hawajskiej bransoletki

Piracka Batalia
•
•
•

tworzenie mapy skarbu
pasowanie na pirata
rozwiązywanie zagadek z listu w butelce, które doprowadzają do skrzynki z cukierkami

Trollowe Szaleństwo
•
•
•

malowanie włosów na kolorowo
przeprowadzenie tęczowego eksperymentu
udział w konkursie karaoke

Minecraft
•
•
•

tworzenie breloczków z Skipperem
ułożenie budowli z świata Miecraft z giga puzzli
wielka ucieczka przed Skipperem

Superbohaterowie
•
•
•

tworzenie breloczków z symbolami superbohaterów
test celności w strzale pajęczyną Spidermana
przygotowanie do podniesienia młota Thora

Olimpiada sportowa
•
•
•

udział w zawodach na czas
tworzenie własnego medalu
nauka dopingu cheerleaderskiego z pomponami

Konstruktorzy przygód – urodziny z Lego Ninjago
•
•
•

zabawa klockami konstrukcyjnymi
tworzenie opasek ninja
trening karateki
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Dla dzieci 8-10 lat
STAR WARS
•
•
•

- trening jedi
- wspolne budowanie bazy kosmicznej
- tworzenie baby yody z balona

ŚLADAMI NAJLEPSZYCH POLAKOW
•
•
•
•

- tworzenie polimerowych robakow jak Maria Skłodowska - Curie
- poznanie zabaw z całego świata z Martyną Wojciechowską
- trening sportowy z Robertem Lewandowskim,
Adamem Małyszem i Igą Świątek

Kosmiczna wyprawa
•
•
•

poznanie charakterystyki i wyglądu planet
budowa rakiety klockami konstrukcyjnymi
tworzenie własnej galaktyki w buteleczce

Śladami wielkich kobiet
•
•
•

tworzenie polimerowych robaków jak Maria Skłodowska - Curie
egzotyczne tańce niczym z Martyną Wojciechowską
przerabianie starych koszulek jak Coco Chanel

Detektywi na start
•
•
•

poznanie minucji i cheiloskopii
szyfrowanie niewidzialnym atramentem
poznanie Alfabetu Morse’a

Gryfindor do boju!
•
•
•

nauka alchemii - przygotowanie eliksiru
udział w treningu zaklęć
udział w treningu quidditcha

Dookoła świata
•
•
•

poznawanie flag oraz kultur z kontynentów
nauka afrykańskich pląsów
tworzenie paszportu podróżnika
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Przyjęcia specjalne płatne indywidualnie poza cennikiem w razie wyboru ustalamy indywidualnie
cennik:

Urodziny z iluzjonistą
To impreza, która przeniesie nie tylko dzieci, ale także dorosłych gości w świat magicznej iluzji. Nasz
iluzjonista pokaże Wam znikające i pojawiające się przedmioty, odkryje przed Wami tajniki sztuczek z
ogniem i kartami, a to wszystko za pomocą jego nieocenionej pałeczki oraz cylindra.
Czas trwania warsztatu: 45 minut

Szalony naukowiec
Impreza o tematyce naukowej będzie świetna dla każdego małego odkrywcy. Każde z dzieciaków robi
własne doświadczenia, o ile nie używamy w ich realizacji ognia. Czy umiecie może tworzyć bańki,
które nie pękają i możemy odbijać je od ręki? A może wolelibyście nauczyć się tworzenia magicznego
wulkanu albo gaszenia świeczki bez jej zdmuchiwania ani dotykania?
Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny

W domowym SPA
Przyjęcie dla prawdziwych dam, które od małego próbują zabrać mamie kosmetyki. Zaczniemy od
stworzenia swoich własnych, kolorowych i pachnących mydełek! W programie pojawią się także kule
do kąpieli oraz pachnące peelingi w szklanych słoiczkach.
Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny
Urodziny z artystą cyrkowym
Artysta cyrkowy to nie tylko grubszy pan z kolorowymi włosami i śmiesznym stroju! To prawdziwy
sztukmistrz, który poza jazdą na monocyklu i kręceniem talerzami odkryje przed Wami tajniki
żonglowania piłeczkami oraz obręczami. Małe sztuczki magiczne także nie są mu obce - musicie tylko
bardzo ładnie poprosić.
Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny

Musicalove
Tworzenie scenografii, ćwiczenia oddechowe, odgrywanie scen, poznanie swoich emocji - czyli zajęcia
teatralne dla przyszłych artystów!
Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny
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Eco cuda
Malowanie eko worków do przedszkola i szkoły, tworzenie eko latawców czy sadzenie roślinek w
biodegradowalnych doniczkach to tylko niektóre zajęcia jakie przygotowujemy w ramach eko
zabawy.
Czas trwania warsztatu: 1,5 godziny

Fluo birthday party
To naprawdę wyjątkowa pozycja w naszej ofercie! Podczas dwóch godzin zabawy zamieniamy
kawiarnie w dyskotekę. Będzie dużo tańca, uśmiechu i muzyki, a to wszystko z fluorescencyjnymi
atrakcjami! Pomalujemy włosy i buzie fluo farbami, nie zapomnijcie ubrać się na biało! Do tych
urodzin proponujemy dobrać dodatkowe atrakcje np. fluo slimy.
Czas trwania imprezy: 1,5 godziny

Dziękujemy za wybór naszej kawiarni!
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