
Drogi Rodzicu!
Bardzo się cieszymy, że wybrałeś Smart Kids Planet na świętowanie urodzin Twojego dziecka. 
Nasza kawiarnia Smart Cafe zapewni młodemu jubilatowi oraz jego gosciom pyszne i dostosowane do indywidualnych 
potrzeb menu. Dołożymy wszelkich starań, aby uroczystość Twojego dziecka była niezapomnianym wydarzeniem, 
również smakowym. 

W swojej ofercie mamy także przekąski dla dorosłych gości.

Zacznijmy od wyboru POCZĘSTUNKU PODSTAWOWEGO, który macie zapewniony przy wyborze pakietu urodzinowego.

Lemoniada cytrynowa/Sok owocowy
Woda
Ciastka owsiane
Marchew/Jabłko słupki
Wafle ryżowe
Suszone owoce

Sok owocowy  
Woda
Ciastka czekoladowe
Chrupki serowe
Popcorn
Żelki

Sok owocowy 
Woda
Ciastka owsiane
Marchew/Jabłko słupki
Wafle ryżowe
Suszone owoce

PROPONUJEMY       OPCJE DO WYBORU:

Zdrowy Party Mix

Oferta    urodzinowa
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GDYBY TEGO BYŁO MAŁO…
ZAPRASZAMY do wyboru poczęstunku dodatkowego.

JEDZENIE JEDZENIE

NAPOJE
NAPOJE

Chałka z domową nutellą z owocami
Mini roladki z  pełnoziarnistej tortilli 
z warzywami z sosem jogurtowym
Patera warzyw (marchew, ogórek, 
pomidorki, seler naciowy, rzodkiewka)
Patera owoców 
(truskawka, kiwi, banan, jabłko, arbuz)
Galaretkowe łódeczki
Mini pizzerinki z serem
Mini gofry z cukrem pudrem
Mini gofry z owocami

Mix słodki – 
20 kawałków czterech różnych ciast
Mix przekąsek do chrupania 
(paluszki, orzeszki, precelki, krakersy ) 
Mix słonych przekąsek 30 sztuk - kawałki 
tart, tartinki z mozzarelą i pesto / szynką 
i suszonym pomidorem , warzywne mini 
roladki z tortilli
Paluchy z ciasta francuskiego z solą/ 
czarnuszką/ sezamem
Talerz warzyw z hummusem
Patera owoców (truskawka, kiwi, banan, 
jabłko, arbuz)

Woda
Lemoniada cytrynowa
Sok jabłkowy/pomarańczowy
 

Mrożona herbata 
Lemoniada cytrynowa
Woda gazowana/niegazowana
Kawy i herbaty serwowane na bieżąco z menu naszej kawiarni

6 szt. – 14 zł 
12 szt. – 24 zł

500 g – 29 zł

600 g – 39zł

12 szt. - 15 zł
6 szt. – 24 zł

6 szt - 18 zł
6 szt. – 24 zł

119 zł 

39 zł

99 zł

10 szt. - 29 zł
500 g - 39 zł  

800 g – 49 zł

16 zł 
1 L - 14 zł

8 zł

 1 L – 8 zł
1 L – 14 zł
1 L – 16 zł

MENU dla dzieci MENU dla rodziców


