OSLAVY A AKCE NA
LASERGAME
Pohoštění
Mísa mini řízečků 49 Kč/kus
Kuřecí řízečky dle přání včetně kyselých okurek,
pečiva a citrónu.
Mísa sýr/uzenina 650 Kč/mísa
Variace sýrů/uzenin.
Mísa ovoce nebo zeleniny 650 Kč/mísa
Sezónní ovoce a zelenina/dle přání.

Pohoštění
Pizza 220 Kč/kus
Teplá a čerstvá pizza z nedaleké pizzerie.
Džbán džusu 2l 190 Kč
Džbán vody s ovocem 2l 80 Kč
Slané pochutiny a nápoje
Dětské šampaňské/Šampaňské

Výzdoba 200 Kč
Výzdoba patří ke každé pořádné párty!
Nabízíme klasickou výzdobu nebo
tematickou dle přání. V případě
tematické možnost příplatku dle cen
komponentů.

Oslavencův dort
Co by to bylo za oslavu bez dortu?
Cena a druh dortu dle individuální
domluvy.
Možnost přinést si vlastní dort.
U vlastního dortu možnost objednat
servis za 200 Kč.

Rezervace celého prostoru
6500 Kč/ hodina
Možnost pronajmu celého prostoru
(baru i arény) jenom pro vás. V ceně je
tolik her, kolik si za rezervovaný čas
budete chtít zahrát!

Na oslavy a další akce není povoleno nosit si vlastní jídlo a pití bez předchozí domluvy. Za každou
přinesenou věc účtujeme popatek 200 Kč. Nevztahuje se na vlastní dort.

www.lasergamegalaxy.cz
info@lasergamegalaxy.cz
776 374 727

PARTIES AT
LASERGAME
Refreshment and snack
Bowl of mini schnitzels 49 Kč/piece
Chicken mini schnitzels served together with pickles, bread
and lemon.
Bowl of cheese/ham/sausage 650 Kč/bowl
Different types of cheese/sausages/ham.
Bowl of fruit/vegetable 650 Kč/bowl
Seasonal fruit/vegetable.

Refreshment and snack
Pizza 220 Kč
Warm and fresh pizza from close pizza place.
Pitcher of juice 2l 190 Kč
Pitcher of water with fruit 2l 80 Kč
Kids Champagne/Champagne.

Decoration 200 Kč
Decoration is inevitable for every
party! Choose your topic and leave
the rest on us!

Birthday cake
What would be a party without a cake?
Cake and price of the cake on agreement.
Possibility of bringing your own cake.
Servis fee for own cake 200 Kč.

Reservation of the
place 6500 Kč/ hour

whole

Possibility of renting the whole place
(bar and arena) just for you. In the
price as much game as you can
make in 1 hour!

It is not allowed to bring own food and drink to the laser game without previous agreement.
Every brought unit would be counted for 200 Kč. This requirement does not apply for
birthday cake.

www.lasergamegalaxy.cz
info@lasergamegalaxy.cz
776 374 727

