Barnebursdag på DuVerden
På DuVerden kan du feire bursdagen din! Vi har
flere muligheter hver uke. Tidene er:
Tirsdager kl. 17.00-19.00
Onsdager kl. 17.00-19.00
Lørdag kl. 11.00-13.00 og 13.30-15.30
Søndager kl. 11.00-13.00 og 13.30-15.30

(Reservasjon må gjøres 7 dager i forveien)
Vi har en nedre grense på 10 barn og øvre grense på 20 barn. Hvis det
blir flere enn 20 barn kommer det et tillegg på kr. 500,- for ekstra
bemanning. Hvis foreldre/voksne bistår så faller dette beløpet bort.
Pris pr. barn kr. 220,Oppmøte 15 min før bursdagen starter for foreldre og bursdagsbarn
Bursdagen foregår på følgende måte:
Bursdagsvert ønsker velkommen og gir praktisk info
Alle henter drikke og maten blir servert
Barn får utforske og leke i utstillingen i 2.etg
Filmfremvisning i 2D – bursdagsbarn velger film
Egen kake/dessert kan medbringes og serveres mot slutten av
selskapet. Hvis dessert er bestilt fra oss gjelder den samme tiden.
Gavekort til bursdagsbarnet fra DuVerden
Foreldre/ansvarlige for bursdagsbarn kan være med på feiringen
gratis. Ønsker andre voksne å besøke utstillingen i 2.etg koster dette
kr. 110,- pr. person
Hva trenger DuVerden å vite innen kl. 15.00 torsdagen før feiringen?
Navn og alder på bursdagsbarn
Valg av bursdagsmeny
Valg av dessertmeny – om dette er ønskelig
Antall gjester
Kjønn – pga. borddekking
Matallergier – intoleranse – andre hensyn?

Dette er inkludert i prisen på 220 kr pr. barn:
Mat og drikke
Fri lek i utstillingen
Filmfremvisning i 2D
Egen bursdagsvert

Bursdagsmeny 1
PIZZA

Dessert*
Ispinne; lollipop/pin-up

ost og skinke
ost og kjøttdeig
ost og pepperoni
ost og biff
(vi har glutenfri pizzabunn)

Bursdagsmeny 2
WIENERPØLSER
brød
lompe
brød+lompe
(vi har kylling- og kalkunpølser og pølser uten melk og gluten)

Bursdagsmeny 3
TOAST
lys toast med ost og skinke
(vi har glutenfri toast)

*kan bestilles i tillegg
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon eller spørsmål.
E-post: booking@du-verden.no
Du kan også ringe oss på 95 42 89 59

17,- pp

