


Tort urodzinowy to słodka podstawa świętowania. 
Tort podajemy okrągły w całości ze świeczkami.

Tort bezowy
Tort czekoladowy
Tort śmietankowo-truskawkowy
Tort śmietanowy
Fotowydruk

120,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł

60,00 zł

1 kg 
1 kg
1 kg
1 kg
1 szt

Fotobudka

Tort

Hop-Siup to miejsce przygotowane z myślą o naszych 
najmłodszych gościach. Pięciopoziomowa sala 

zabaw, zjeżdżalnia o wysokości 10 metrów i basen 
pełen kolorowych kulek to tylko wybrane atrakcje w 

Hop-Siup. Dzięki zwiększonej średnicy rur oraz wyższej 
wytrzymałości, każdy rodzic może towarzyszyć swoim 

pociechom w trakcie ich zabawy. 

Miejsce zabaw

Hop siup 
Hop siup

1 h
nieokreślony

15,00 zł/os. 
25,00 zł/os.

Bowling
Klub Arco ma dostosowane tory do zabawy tylko dla dzieci 

- podnoszone bandy ułatwiają traenie w kręgle. Przy 
wyborze takiej opcji zalecamy osobne tory dla rodziców 

i dzieci. Mini turniej to już poważna zabawa! Gracz z 
największą liczbą punktów wygra rozgrywkę, 
a konferansjer zagrzeje uczestników do boju. 

Bezpłatnie każdy gracz otrzyma skarpetki jednorazowe, wypożyczy buty 
do bowlingu oraz będzie mógł skorzystać z szatni.

Bowling urodziny
Mini turniej *

1 h/tor/max 8 os.
30 min. 

90,00 zł
150,00 zł

Oferta wynajmu fotobudki obejmuje:

Fotobudka na 2h
Nielimitowaną liczbę zdjęć

Zabawne gadżety i rekwizyty
Galerię internetową, Personalizację zdjęć

Tło do wyboru ,
Animatora do fotobudki / obługa

Fotobudka 2 h 750,00 zł/2h 

Oferta UrodzinowaOferta UrodzinowaOferta Urodzinowa

Oferta dotyczy urodzin organizowanych 
dla dzieci do 17 roku życia.

* Opłata za turniej zawiera: prowadzenie turnieju przez konferansjera, podczas wykupionego 
przez Gości czasu gry. Dodatkowo: omówienie zasad gry,

szkolenie z techniki gry, zagrzewanie do rywalizacji, wyłonienie zwycięscy spośród graczy ze 
wszystkich torów biorących udział w turnieju, wyróżnienie graczy na zakończenie turnieju.



Wykupienie pakietu umożliwia rezerwację miejsca na sali podczas imprezy. 
Gramatura w zestawach podana jest na osobę.
Sprzedaż Pakietów jest przewidziane dla grup 5,10 i 15 osobowych. 
Przy grupie mniejszej niż 16 osób nie ma możliwości wyceny za osobę.

Przekąski słone 
/chipsy, prażynki, popcorn, 

chrupki kukurydziane/
/1 porcja - 90g/

Soki  owocowe
/1 porcja -200ml/

Woda niegazowana  bez limitu

at ws od wo yP

Przekąski słodkie
/galaretki, babeczki, 
szaszłyki owocowe/

/1 porcja - 115g/

Przekąski słone 
/chipsy, prażynki, popcorn, 

chrupki kukurydziane/
/1 porcja - 90g/

Soki  owocowe 
/1 porcja - 200ml/

Woda niegazowana  bez limitu

Szaszłyki owocowe
/1 porcja - 2szt - 180g/

Racuchy z owocami
/1 porcja - 1szt - 85g/

Zawijasy z tortilli
z szynką, serem i sałatą

/1 porcja - 1szt - 30g/

Soki  owocowe 
/1 porcja - 200ml/

Woda niegazowana  bez limitu

ykr ae ńm skiA

rowd yZ

Pakiety przekąskowe

100 zł za grupę 5 os. (20 zł/os.)

190 zł za grupę 10 os. (19 zł/os.)

270 zł za grupę 15 os. (18 zł/os.)

przy grupie powyżej 15 os. 17 zł/os.

120 zł za grupę 5 os. (24 zł/os.)

220 zł za grupę 10 os. (22 zł/os.)

300 zł za grupę 15 os. (20 zł/os.)

przy grupie powyżej 15 os. 19 zł/os.

150 zł za grupę 5 os. (30 zł/os.)

280 zł za grupę 10 os. (28 zł/os.)

390 zł za grupę 15 os. (26 zł/os.)

przy grupie powyżej 15 os. 25 zł/os.

170 zł za grupę 5 os. (34 zł/os.)

310 zł za grupę 10 os. (31 zł/os.)

420 zł za grupę 15 os. (28 zł/os.)

przy grupie powyżej 15 os. 26 zł/os.

Hot-dog 
/1 porcja - 1 szt - 200g/

Nuggetsy z kurczaka
/1 porcja - 2 szt - 50g/

Frytki z ketchupem
/1 porcja - 75g/

Soki  owocowe 
/1 porcja - 200ml/

Woda niegazowana  bez limitu

inl gow wo yB



PIZZA

Margherita
/sos pomidorowy, mozzarella/ 

americana
/szynka, pieczarki, pomidor, 
sos pomidorowy, mozzarella/

prosciutto e funghi
/pieczarki, szynka,
sos pomidorowy, mozzarella/

24 PLN

29 PLN

28 PLN

(1,3)

(1,3,15)

(1,3)

32cm

/pomarańczowy, jabłkowy/

/Coca-Cola, Sprite, Fanta/

soki

napoje gazowane 

lemoniada
/woda, syrop cukrowy, 
cytryna, mięta/

5 PLN

5 PLN

14 PLN350 ml

200 ml

200 ml

napoje

przekaski 

/waniliowe z owocami/
babeczki 15 PLN5szt / 150g

patera ciast
/szarlotka & sernik/ 

szaszłyki owocowe

zestaw słodki
/wafelki, żelki, pianki, delicje/

30 PLN

25 PLN

36 PLN573g

10szt / 900g

8szt / 320g

prażynki 10 PLN140g

chrupiący set
/chipsy, prażynki, popcorn, 
chrupki kukurydziane/

33 PLN450g

frytki  z ketchupem

frytki z batata

nuggetsy z kurczaka

10 PLN

12 PLN

16 PLN6szt / 180g

150g

150g

hot-dog 10 PLN200g

racuchy z owocami 14 PLN3szt / 250g

dania zimne
kanapki 

warzywa z dipem

zawijasy z tortilli

32 PLN

25 PLN

15 PLN6szt / 120g

360 g

10szt / 220g

kanapki vege 32 PLN10szt / 220g

/z szynką, serem żółtym,
sałatą, ogórkiem, pomidorem/ 

/z twarogiem i pomidorem, z nutellą/

Menu

urodzinowe

piccolo 25 PLN750 ml

ciastka kruche 15 PLN250g

galaretki 15 PLN10szt / 500g

popcorn 10 PLN95g

chrupki smakowe 15 PLN125g

/z szynką, serem żółtym, sałatą/ 

32cm

32cm

przekaski 
dania cieple ORZESZKI 10 PLN150g

chrupki kukurydziane 10 PLN80g

chipsy 10 PLN150g

z owocami
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oferta do 15 os.

mi an cjeA

Animator - 2h

Urodziny tematyczne

(malowanie buzi, 
zabawy ruchowe,
towarzystwo podczas urodzin)

(zabawy w wybranej tematyce,
zestaw akcesoriów do zabawy,
animator - 3 h)

400 zł

600 zł

Animator - 1h
(malowanie buzi, zabawy ruchowe)

300 zł Aranżacja miejsca

(balony, serpentyny,
girlanda z imieniem dziecka,
napis happy birthday)

200 zł

Zastawa urodzinowa
dla 5 osób
(kubeczki, talerzyki,
sztućce, serwetki, obrus)

120 zł

Zaproszenie 2 zł/szt

Salka urodzinowa
(sala zlokalizowana na
parterze Klubu Arco przeznaczona
dla około 20 osób)

100 zł

Dyplom
(spersonalizowane dyplomy
dla każdego uczestnika gry)

2 zł/os.

Medal
(dla zdobywcy największej liczby punktów
lub dla każdego gracza)

15 zł/szt. 

do 15 osób

Piniata
(piniata, cukierki, confetti, balony)

160 zł



ACCATA GROUP
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19

02-366 Warszawa - Ochota
nip: 522 26 69 663

ARCO KLUB
www.arco-bowling.pl
tel.: 22 668 75 91
tel.: 22 668 96 03
fax: 22 668 96 15

e-mail: info@accata.pl
FB @arco.klub

INSTA @ARCO_bowling


