
‘Εντυπο προσφοράς για παιδικό Party 

Sports Park 
 @ Σπάτα 

Party Organizer στο Sports Park (Σπάτα) 
Σοφία Τετώρου / Κιν: 6944823684/ Email: sofia@voltafuntown.gr 



Κράτηση χώρου έως 20 ενήλικες 

120€ 

Κράτηση χώρου έως 30 ενήλικες 

220€ 

Η κράτηση περιλαμβάνει: 
 

 Καφές, ροφήματα, cake & donuts για 
όλους τους ενήλικες 
 

 Σερβιτόρος αποκλειστικά για τους 
καλεσμένους της εκδήλωσης 
 

 Βασική κοπέλα διοργάνωσης της 
εκδήλωσης που αναλαμβάνει το στήσιμο 
του χώρου και τον συντονισμό από την 
αρχή μέχρι το τέλος 
 

 Στολισμός και οργάνωση του χώρου του 
party με θεματική ενότητα 
 

 Service και κοπή τούρτας 
 

 Προσκλήσεις party 
 

 Τραμπολίνο 1 φορά ανά παιδί 

Η κράτηση περιλαμβάνει: 
 

 Καφές, ροφήματα, cake για όλους 
τους ενήλικες 
 

 Σερβιτόρος αποκλειστικά για τους 
καλεσμένους της εκδήλωσης 
 

 Βασική κοπέλα διοργάνωσης της 
εκδήλωσης που αναλαμβάνει το 
στήσιμο του χώρου και τον 
συντονισμό από την αρχή μέχρι το 
τέλος 
 

 Στολισμός και οργάνωση του 
χώρου του party 
 

 Service και κοπή τούρτας 
 

 Προσκλήσεις party 

Κράτηση χώρου έως 40 ενήλικες:  

330€ 
Η κράτηση περιλαμβάνει: 

 
 Καφές, ροφήματα, cake , donuts και 

μπισκότα για όλους τους ενήλικες 
 

 2 σερβιτόρους αποκλειστικά για τους 
καλεσμένους της εκδήλωσης 
 

 2 κοπέλες διοργάνωσης της εκδήλωσης 
που αναλαμβάνουν το στήσιμο του 
χώρου και τον συντονισμό από την αρχή 
μέχρι το τέλος 
 

 Στολισμός και οργάνωση του χώρου του 
party με θεματική ενότητα που θα 
επιλέξετε 
 

 Service και κοπή τούρτας 
 

 Προσκλήσεις party 
 

 Απεριόριστο Τραμπολίνο ή 30’ 
mundialito 
 

Σημειώσεις: 
 
 Διάρκεια Party: 3 ώρες 
 
 Επιπλέον άτομα χρεώνονται με 2,00€ 

στην επιλογή του ροφήματος 
 

  20% έκπτωση για party άνω των 400€  
(ισχύει μόνο για Παρασκευή) 

Δραστηριότητες Party 

Volta Fun Town Sports Park 

 
Παιδότοπος: 6€/παιδί 

  
Τραμπολίνο : 2€/παιδί 

  
Mundialito: 4€/παιδί 

 Roller : 5€/παιδί 
 

Bowling : 5€/παιδί 
 ανά ώρα 



Επιλέξτε το Μενού... 

Μενού των 7 € / άτομο για Δευτέρα – Κυριακή (για παιδιά & ενήλικες)  

       Διαλέξτε 1 επιλογή από κάθε  στήλη (σύνολο 3 επιλογές) 

Ορεκτικό Κυρίως πιάτο Συνοδευτικό 

Brioche  

(ζαμπόν/ γαλοπούλα + τυρί) 

Μπιφτεκάκια μόσχου ή 

μπιφτεκάκια κοτόπουλου 

 (2τμχ) 

Πέννες βουτύρου 

Λουκανοπιτάκι* 

Σουβλάκι Χοιρινό*+ πιτάκι ή 

Σουβλάκι κοτόπουλο*+πιτάκι 

 

Πέννες Ναπολιτέν  

Τυροπιτάκι* Φιλέτο κοτόπουλο Πέννες καρμπονάρα 

1 κομμάτι πίτσα* μαργαρίτα Μπριζολάκι Πέννες pollo  

1 κομμάτι πίτσα* special       Λουκάνικο Ρύζι αρωματικό 

      1 τεμάχιο Spring Roll Chicken Nuggets* (4τμχ) Πατατούλες** τηγανιτές 

 1  κομμάτι Club Sandwich Mini cheeseburger Πατάτες φούρνου 

Κεφτεδάκια (3τμχ) 
Σουφλέ ζυμαρικών (ζαμπόν,τυρί) 

 

Μενού με περισσότερες επιλογές: 

 4 επιλογές  από το μενού               8 € 
 5 επιλογές από το μενού                10 € 
 Για περισσότερες από 5 επιλογές, υπολογίζεται 1,00€ χρέωση επιπλέον ανά άτομο 

Ακόμα περισσότερες επιλογές...  EXTRA ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΙΜΗ 

Caesar/ Cecilia/ Chef  για 15 άτομα 25,00€ 

Χωριάτικη σαλάτα  για 15 άτομα 15,00€ 

Caesar/ Cecilia/ Chef  ατομική 7,00€ 

Χωριάτικη σαλάτα ατομική 6,50€ 

Πίτσα μαργαρίτα σε οικογενειακό μέγεθος 

(8 κομμάτια) 

7,90€ 

Πίτσα special σε οικογενειακό μέγεθος (8 

κομμάτια) 

9,90€ 

Club sandwich (με πατάτες) 6,00€ 

Ποικιλία κρεατικών 4 ατόμων  16,50€ 

Μπόμπα ζαμπόν/γαλοπούλα-τυρί και 

spread για 15 άτομα 

18,00€ 

Αλμυρά σφολιατοειδή* (16 τμχ) 12,00€ 

Γλυκά σφολιατοειδή* (16 τμχ) 12,00€ 

BAR 

Αναψυκτικό 2,00€ 

Αναψυκτικό 1,5lt 6,00€ 

Heineken / Amstel  3,00 € 

Ποτήρι κρασί 3,50€ 

Κρασί Μπουκάλι 16,50€ 

Κρασί χύμα 5lt 25,00€ 

Σιλό Gia Giamas 
λεμόνι, ροδάκινο, μανταρίνι 

40,00€ 

* κατεψυγμένο προϊόν,  **προτηγανισμένες πατάτες Στο μενού των 7€ περιλαμβάνεται παιδικός χυμός και αναψυκτικά για τους ενήλικες! 


