
Кристалният Череп: гр. София, ул. Княз Борис 104 /партер/
Черната Перла: гр. София, ул. Солунска, №45 /Входа е от страната на ул. Солунска/

e-mail: info@escapeway.bg,  телефон: 0882321222

ПРЕПОРЪКИ ОТ 10 до 12 ДЕЦА

ID: 117046 - Мини сандвичи,
бургери и хапки кутия - 40 бр. - 99.90 лв.

* Тази кутия няма да можете да я откриете в каталога
на "100 грама сладки" Произвежда се по наши спецификации
и ексклузивно за нас. Всички компоненти в менюто
са селектирани, така че да отговарят на вкусовите
предпочитания на децата.

Мини бургер с: Шунка - 8 бр. Моцарела и домат - 4 бр.
Мини сандвич с: Шунка - 6 бр. Печено пиле и чушка - 6 бр.
Тортила хапка с: Печена чушка, зелена салата и крема сирене - 2 бр.
Филе и крема сирене - 2 бр. Яйчен мус - 2 бр.
Мини сандвич черна багета с: Шунка и ементал - 6 бр.
Мини сандвич бяла багета с: Моцарела и домат - 2 бр. Спанак и яйчен мус - 2 бр.

ID: 116521 - Солени кроасани кутия - 35 бр. - 112,00 лв.

Мини кроасан с:
Прошуто - 7 бр.
Шунка и ементал - 7 бр.
Спанак и сирене фета - 7 бр.
Яйце и домат - 14 бр.

Силно ви препоръчваме да вземете освен френски
макарони, които са голям хит сред децата, и сладък 
тарт с франжипан. Гарантираме, че винаги пристигат пресни 
и от тези два продукта никога не остава фира. 

ID: 206791 - Кутия макарони плодов микс 21 бр. - 43,90 лв.

ID: 827701 - Сладък тарт с франжипан, орехи и плодове 
кутия - 27 бр. - 69,70 лв.

Мини плодова тарта ванилова с вишни - 10 бр.
Мини тарта с шоколад, карамел и орехи - 12 бр.
Мини тарта с франжипан - 5 бр.

Разбира се може да не се съобразите с нашите препоръки.
За нас най-важното нещо е да осъществим едно незабравимо
събитие за вашето дете на този толкова важен ден за него.
Опита ни в провеждане на подобен тип мероприятия е доста
голям /над 2000 организирани събития/ за това си позволяваме да 
ви отправим тези препоръки, като ви гарантираме,
че това меню ще се хареса на всички деца.

Оставам на ваше разположение
за допълнителни въпроси.

С уважение Пенчо Радковски,
управител на Escapeway.


