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ЧЕРВОНИЙ ОКСАМИТ 
Цукрова-бісквітні коржі з ніжним кремом з вершкового 

масла, цукрової пудри та крем-чіз. Прикрашаємо 

карамельним кошиком з ягодами. 

lкг 760 грн 

ТРИ ШОКОЛАДИ 
Ніжний тоненький шоколадний бісквіт, вершки, крем-чіз, три види шоколаду: 

білий, молочний, чорний. Прикрашаємо шоколадною глазур'ю Міруар, 

шоколадними кульками та свіжими ягодами. 

lкг 940 грн 
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ТРИ МОЛОКА 
Класичний бісквіт із додаванням апельсинової цедри, просочений трьома видами молока: 

кокосовим, згущеним, звичайним цільним молоком. Крем - з вершків та сиру Маскарпоне. 

Прикрашаємо сушеними скибочками апельсину, хурмою, кумкватом, бадьяном, корицею. 

lкг 590 грн 

КОКОСОВИЙ 
Ніжний заварний бісквіт просочений ароматним кокосовим молоком. 

Крем з вершками, згущеним молоком, крем-чіз, кокосовою стружкою, 

мигдалем. Прикрашаємо різнокольоровою меренгою. 

lкг 600 грн 



ШОКОЛАДНО-АБРИКОСОВИЙ 
Класичний шоколадний бісквіт, просочений абрикосовим джемом, з кремом на 

основі чорного шоколаду, вершків та вершкового масла. Прикрашаємо шоколадною 

глазур'ю, гранатом, сушеним апельстном, шоколадною стружкою та мандарином. 

lкг 715 грн 

ШОКОЛАДНО-КАВОВИЙ 
Ніжний шоколадний заварний бісквіт з кремом з крем-чізу, згущеного 

молока та заварної кави. Прикрашаємо глазур'ю з чорного шоколаду 

та карамельним поп-корном. 

lкг 560 грн 
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ШВАРЦВАЛЬДСЬКИЙ 
Масляний шоколадний бісквіт з вишневим компоте та вершковим 
кремом. Прикрашаємо глазур'ю Міруар, шоколадною крихтою, 

свіжим фей хоа та ягодами (малина, смородина, лохина). 

lкг 700 грн 

ГОРІХОВИЙ 
Коржі на основі волоських горіхів, заварний крем з вершками та крем-чіз. 
Зверху глазуємо вареним згущеним молоком, кошиком з карамелі 

з горішками: фундук, мигдаль, волоський горіх, арахис. 

lкг 630 грн 



ЕСТЕРХАЙЗІ 
Ароматні горіхові коржі з корицею. Заварний крем з вареним згущеним молоком та вершко

вим маслом. Прикрашаємо мигдальними пелюстками та свіжими ягодами. Зверху просочує

мо абрикосовим джемом, заливаємо білим шоколадом з павутинкою с чорного шоколаду. 

lкг 990 грн 

ТВОРОЖНО-ФРУКТОВИЙ 
Поєднання ніжного бісквіту, полуничного компоте та творожно-вершкого 

прошарку зі сметаной та згущеним молоком. Прикрашаємо дзеркальною 

глазур'ю, полуницею, кумкватом, макарунс. 

lкг 780 грн 



ШОКОЛАДНИЙ БЕЙЛІС 
Масляно-шоколадний бісквіт з додаванням апельсинової цедри, просочені кавовим 
лікером, з кремом на основі молочного шоколаду та вершків. Прикрашаємо 
шоколадною глазур'ю з молочного шоколаду і шоколадними молочним пір'ям. 
lкг 990 грн 
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ШОКОЛАДНИЙ ТРЮФЕЛЬ 
Насичені коржі на основі чорного шоколаду, просочені вершковим 
лікером, з кремом з чорного шоколаду, вершковим маслом, згущеним 
вареним молоком. Прикрашаємо чорним шоколадом та свіжими ягодами. 
lкг 980 грн 



МЕДОВИК 
Ніжні карамельна-медові коржі, крем на основі сметани та згуще
ного молока. Прикрашаємо сезонними ягодами або фруктами. 

1 кг 450 грн (ягоди для декору - за сезоном) 

НАПОЛЕОН 
Ніжні слоєні коржі з класичним заварним кремом. 
Прикрашаємо сезонними ягодами або фруктами. 

1 кг 450 грн (ягоди для декору - за сезоном) 



МЕДОВИК 
Ніжні карамельна-медові коржі, крем на основі сметани 
та згущеного молока. Прикрашаємо свіжими ягодами 

1 кг 680 грн (ягоди для декору - за сезоном) 

Ніжні слоєні коржі з класичним заварним кремом. 
Прикрашаємо свіжими ягодами 

1 кг 680 грн (ягоди для декору - за сезоном) 
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� Привїтl Вїrаємо вас в r[STO CAf[I � 
Щодня в кожному PESTO CAFE ми проводимо незабутні дитячі дні народження 

залежно від віку маленького гостя: з яскравими аніматорами чи веселими ведучими, 

з ростовими ляльками чи вечіркою в паті-басі, зі святковим тортом, фотозйомкою, 

паперовим шоу та ростовими ляльками. 

пrдВИЛд: 
1. Програми з аніматорами розраховані на 1 О дітей,

вартість не змінюється при зменшенні кількості учасників. 

2. За кожного наступного учасника - доплата 200 грн

3. Тривалість програм: 1,5 - 2,5 години залежно

від обраного Вами пакету. 

ПО]НдЧ[НН�: 

Спокійна програма Активна програма 

0 
Тривалість 

Програма для дівчат Програма для хлопчиків Програма для дівчат 

та хлопчиків 



пrоrrдми дл� д1ток J-� rок�в 

§@ для хлопчиків та дівчат

d1fjJ,. активна програма

Радимо 

• майстер-клас
• шоу-програму та
ростову ляльку
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Лиходій Вектор вкрав «Двигун Щастя» 

Доктор Грю посилає своїх двох кращих 

помічників міньйонів на його пошуки. 

Для цього завдання Кевіну і Стюарту 

потрібна команда сміливих і відважних 

героїв, іменинник і його друзі ідеально 

підходять для цього завдання. 

• 

• 

ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ 

І 

І 



пrоrrдми дл� д1ток J-� rок�в 

ФЕЇ ВІНКС 

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 

Персонажі: 
ГОНЩИК, МАРШАЛ І СКАЙ 

Гонщик, Маршал і Скай - члени рятувальної 
команди «Щенячий патруль». їх головна 
місія - захист Бухти Пригод і її жителів 
від всіляких напастей. Пройшовши безліч 
завдань від наших героїв, іменинник і його 
друзі стануть справжніми рятувальниками 
Щенячого патруля 

� о 9,, ' 

Пакет* Тривалість Наповнення 

Сільвер 1,5 год. 
2 аніматори, ігрова програма, 

аквагрим, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 

L9 
Вартість 

2900 грн 

Голд 2 год. аквагрим, твістінг, дискотека, 3900 грн 
флешмоби, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 

Платинум 2,5 год. 
аквагрим, твістінг, дискотека 

з мильними бульбашками, 4900 грн 
танцювальні батли, флешмоби, 

паперове шоу 20 кг 

*Кількість дітей - до 15, кожен додатковий учасник - по 200 грн



пrоrrдми дл� д1ток J-� rок�в 

МАЙ ЛІТЛ ПОНІ 

Персонажі: 
РЄЙНБОУ ДЄШ, ПІНКІ ПАЙ, 
ІСКОРКА 

Дружба - це диво! Дві подружки умовили 

принцесу Селестію дозволити їм пройти 
через портал, щоб відвідати свято в світі 

людей і продемонструвати справжню магію 
дружби, та як слід разом повеселитися. 

Всіх чекає багато цікавих конкурсів, 
ігор та сюрпризів. 

ЛЯЛЬКИ L.O.L. 



ТРОЛІ 

Персонажі: ТРОЯНДОЧКА І ЦВІТАН 

Вирушаючи в захоплюючу пригоду, яка заведе її далеко від звичайного їй світу, Трояндочка
об'єднує зусилля з найпохмурішим тролем на світі на ім'я Цвітан для досягнення успіху 
у своїй сміливій місії - порятунку її друзів з лап зловісних бергені в і їх лідера - короля Хряща
Старшого. Відправляємось разом з ними в неймовірні пригоди і перевіримо свою силу!

@ для хлопчиків та дівчат

� активна програма

Радимо 

�• майстер-клас
• шоу-програму та
ростову ляльку

-;�-

� 0,,,, -
Пакет* Тривалість 

Сільвер 1,5 год. 

Голд 2 год. 

Платинум 2,5 год. 

-0- L9 
Наповнення ___ В_артість

2 аніматори, ігрова програма, 
аквагрим, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 
аквагрим, твістінг, дискотека, 

флешмоби, винос торта 
2 аніматори, ігрова програма, 
аквагрим, твістінг, дискотека 

2900 грн 

3900 грн 

з мильними бульбашками, 4900 грн 
танцювальні батли, флешмоби, 

паперове шоу 20 кг 

*Кількість дітей - до 15, кожен додатковий учасник - по 200 грн 



пrоrrдми дл� д1ток J-� rок�в 

� для дівчат 
df!i;-- активна програма 

Радимо 
• майстер-клас

---- ---• шоу-програму та
ростову ляльку ,,,.- · - · 

� для дівчат 
df!i;-- активна програма 

Радимо 
• майстер-клас
• шоу-програму та
ростову ляльку

Персонажі: 
ШИМЄР І ШАЙН 

Головні героїні - дівчинки-джини. 

Талановиті і могутні, але ще трохи 

недосвідчені. Живуть вони в місті, 

яке знаходиться в справжній чарівній 

лампі. А сама лампа - стильна прикраса, 

яку носить на своїй шиї дівчинка на ім'я Лія. 

Саме її бажання і виконують юні джини. 

СВИНКА ПЕПА 

Персонажі: 
СВИНКА ПЄППА 
І БРАТИК ДЖОРДЖ 

Свинка Пеппа кожен день робить нові 

відкриття. Сьогодні вона потрапляє 

на веселий день народження, який 

перетворюється в незабутню пригоду. 

Дітей чекають захоплюючі подорожі, 

цікаві ігри, танці і сміх. 



') 

пrоrrдми дл� дrток �-1 rокrв 

§@, для хлопчиків та дівчат

,IJ.5-- активна програма

Радимо 
• майстер-клас
• шоу-програму та
ростову ляльку

СУПЕР-ГЕРОЇ 

АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС 

Персонажі: 
АЛІСА ТА КАПЕЛЮШНИК 

Ви любите подорожі і вірите в чудеса? Тоді 

Вам в Країну чудес! Ось тільки Капелюшник 

розгубив усі ключі від дверей загадкового 

світу, але Аліса допоможе Вам зібрати їх і 

відкрити усі двері з пророцтвами 

9 
Пакет* Тривалість Наповнення 

Сільвер 1,5 год. 
2 аніматори, ігрова програма, 

аквагрим, винос торта 

Голд 
2 аніматори, ігрова програма, 

2 год. аквагрим, твістінг, дискотека, 
флешмоби, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 

Платинум 2,5 год. 
аквагрим, твістінг, дискотека 

з мильними бульбашками, 
танцювальні батли, флешмоби, 

паперове шоу 20 кг 

L9 
Вартість 

2900 грн 

3900 грн 

4900 грн 

*Кількість дітей - до 15, кожен додатковий учасник - по 200 грн



пrоrrдми дл� дrток �-1 rокrв 

ТРАНСФОРМ ЕРИ 

Персонажі: 
ОПТИМУС ПРАЙМ І БАМБЛБІ 

На нашу планету знову насуваються десептикони. 
Саме тому іменинник і його команда повинні 
допомогти роботам врятувати Землю. Команду 
чекають захоплюючі пригоди, міжгалактичні 
завдання, тематичні загадки. 
Починається все, звичайно ж, з бойового 
інструктажу, за допомогою якого юні 
рятувальники планети дізнаються про те, як 
виграти бій, навчаться користуватися правилами 
маскування. А ви готові до сутички?! 

НІНДЗЯГО 

Персонажі: КАЙ, ДЖЕЙ, ЛОЙД 

Лойд - зелений боєць, єдиний майстер Енергії і 
лідер команди Ніндзя. Кай - червоний вогняний 
воїн з вибуховим характером, із-за якого часrопо 
трапляє в неприємності. Джей - синій боєць, 
швидкий як блискавка, винахідливий, сильний і 
розумний. Сьогодні вони прийшли, щоб навчити 
іменинника і його команду принципам мистецтва 
ніндзяг, познайомити їх з секретним прийомом 

Кружицу і пройти смугу перешкод для ніндзя! 



пrоrrдми дл� дrток �-1 rокrв 

АЛАДІН 

БЕЙБЛЕЙД 

� о 9 L9 ,, ' 

Пакет* Тривалість Наповнення Вартість 

Сільвер 1,5 год. 
2 аніматори, ігрова програма, 

2900 грн аквагрим, винос торта 

Голд 
2 аніматори, ігрова програма, 

2 год. аквагрим, твістінг, дискотека, 3900 грн 
флешмоби, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 

Платинум 2,5 год. 
аквагрим, твістінг, дискотека 

з мильними бульбашками, 4900 грн 
танцювальні батли, флешмоби, 

паперове шоу 20 кг 

*Кількість дітей - до 15, кожен додатковий учасник - по 200 грн



пrоrrдми дл� д1ток �-1 rок1в 

ЛЕДІ БАГ І СУПЕР-КІТ 

ГЕРОЇ В МАСКАХ 

Персонажі: 
ЛЕДІ-БАГ І СУПЕР-КІТ 

Неймовірно хитрий і жадібний Бражник не 

спить і знову прагне навести в світі безлад. 

Сьогодні Леді Баг і Супер-Кіт прийшли до 
іменинника і його друзів за допомогою в 

боротьбі зі злочинцем. Щоб перемогти зло, 

команді доведеться докласти багато зусиль. 

� ,, ' 0 9 L9 
Пакет* Тривалість Наповнення Вартість 

Сільвер 1,5 год. 
2 аніматори, ігрова програма, 

2900 грн аквагрим, винос торта 

Голд 
2 аніматори, ігрова програма, 

2 год. аквагрим, твістінг, дискотека, 3900 грн 
флешмоби, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 

Платинум 2,5 год. 
аквагрим, твістінг, дискотека 

з мильними бульбашками, 4900 грн 
танцювальні батли, флешмоби, 

паперове шоу 20 кг 

*Кількість дітей - до 15, кожен додатковий учасник - по 200 грн



BAr-wor-nrorrдMИ дл� ДІТОК]-� rOKIB 

LOL, ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ, АЛАДІН, ЯК ПРИРУЧИТИ ДРАКОНА, 
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ, МАЙ ЛІТЛ ПОНІ 

0 -0- �@ L9 
Тривалість Ведучі 

Кількість 
Вартість 

дітей 

2 год. 2 аніматори І До 15 І 4800 грн

ПАКЕТ ГОЛД 
*Ростова лялька 1 год.
*Театралізована ігрова програма
*Твістінг
*Музичний супровід
*Піньята, фотозона
*Паперове шоу, 20 кг
*Святкова дискотека

0 -0- �@ L9 
Тривалість Ведучі 

Кількість 
Вартість 

дітей 

2 год. І З аніматори І До 15 8900 грн 



BAr-wor-nrorrдMИ дл� ДІТОК]-� rOKIB 

ПАКЕТ СІЛЬВЕР 
*Сюжетно-ігрова програма
*Твістінг
*Музичний супровід
*Коронація
*Подарунок іменинниці - діадема

0 Q- §@ � 

Тривалість Ведучі 
Кількість

Вартість 
дітей 

2 год. І 2 аніматори І До 15 4800 грн 

ПАКЕТ ГОЛД 
*Театралізована ігрова програма
*Твістінг
*Музичний супровід
*Піньята, трон, фотозона
*Коронація
*Подарунок іменинниці - діадема
*Святковий бал

0 Q- §@ � 

Тривалість Ведучі 
Кількість

Вартість 
дітей 

2 год. 4 аніматори До 15 І 8900 грн



пrоrrдми дл� дrток 1-11 rокrв 

0 від 1 години, 1 аніматор 

§@, для дівчат та хлопчиків

Ь, активна програма

Радимо 

* паперове шоу
* фото-/відеозйомку

ЗОРЯНІ ВІЙНИ 

ШКОЛА ШПИГУНІВ 

Персонажі: 
ІМЕНА ТА ДАНІ ЗАСЕКРЕЧЕНІ 

Якщо Ви любите таємниці і загадки, тоді 

Вам потрібно терміново відправлятися в 

нашу школу шпигунів. Наші суперагенти 

розкриють для іменинника та його друзів 

всі надсекретні матеріали, виконають таємні 

завдання і проведуть уроки маскування. 

� 0 9 ,, ' 

Пакет* Тривалість Наповнення 

Сільвер 1,5 год. 
2 аніматори, ігрова програма, 

аквагрим, винос торта 

Голд 
2 аніматори, ігрова програма, 

2 год. аквагрим, твістінг, дискотека, 
флешмоби, винос торта 

2 аніматори, ігрова програма, 

Платинум 2,5 год. 
аквагрим, твістінг, дискотека 

з мильними бульбашками, 
танцювальні батли, флешмоби, 

паперове шоу 20 кг 

L9 
Вартість 

2900 грн 

3900 грн 

4900 грн 

*Кількість дітей - до 15, кожен додатковий учасник - по 200 грн



КВЕСТИ ТА пrоrrдми дл� ДІТОК ВІД� ДО 1� roKIB 

АГЕНТСТВО ЛЮБИМЧИКИ 

КВЕСТОМАНІЯ 

2 години, 2 ведучих 
Вік: від 8 років 
Кількість учасників: 12 дітей 

о 

0 
о ( 

Авторський квест, який складається з міні-квестів від героїв всесвіту Marvet та 
DC.: Халк, Танас, Джокер, Супермен, Бетмен і багато інших відомих персонажів, 
віртуально захоплюватимуть учасників різними завданнями і головоломками. 

МУВІМЕЙКЕР 

2 години, 2 ведучих 
Вік: від 7 років 
Кількість учасників: 12 дітей 
Аудіо і відеоквест, в якому діти будуть отримувати умови квесту і підказки 
через екран або звукові носії. Персонажі з кіно і мультфільмів сучасного світу 
перенесуть нас в захоплюючу пригоду. 

ХВИЛИНА НА ПЕРЕМОГУ 

2 години, 2 ведучих 
Вік: від 7 років 
Кількість учасників: 12 дітей 
Інтерактивна гра «Хвилина на перемогу» - аналог телешоу та відмінний вибір 

для дитячого свята. Атмосфера азарту і безліч різних завдань. Ігри: творчі, 
на спритність, швидкість, кмітливість, для гарного і веселого настрою! Буде 
цікаво як хлопчикам, так і дівчаткам. 



ВАЛІЗА 

1,5 ГОДИНИ, 1 ведучий 

Вік: від 10 років 

Кількість учасників: 8 дітей 

� 

� 

Необхідні предмети: мобільний телефон або планшет з можливістю 

виходу в інтернет, 1 на групу учасників квесту. 

Авторський квест з заплутаним, містичним сюжетом, детективним 

підтекстом і дивовижною розв'язкою. Квест для любителів детективних 

розслідувань. Розвиває увагу, уміння помічати деталі, вибудовувати 

логічні ланцюжки і неординарно мислити. 

КОД ДА ВІНЧІ: ЧАРІВНА КНИГА МУДРОСТІ 

2 години, 2 ведучих 

Вік: від 8 років 

Кількість учасників: 12 дітей 

Необхідні предмети: гаджети (мобільний телефон або планшет) з 

можливістю виходу в інтернет, 1 на групу учасників квесту) 

Авторський квест. Розгадування таємних шифрів, кодів, ребусів, 

загадок, пошук прихованих підказок і проходження різних завдань». 

Чарівна книга мудрості» не діставалася нікому просто так. Наші друзі 

зможуть, розгадавши усі загадки, стати справжніми володарями 

таємних знань. 

МАЙН КРАФТ 

2 години, 2 ведучих 

Вік: від 7 років 

Кількість учасників: 12 дітей 

Ігрова програма на основі популярної комп'ютерної гри «Майнкрафт». 

Відмінна можливість відчути себе справжніми персонажами гри, якими 

звикли керувати через клавіатуру або сенсор. Збір ресурсів, створення 

артефактів, занурення в світ реальності через віртуальне перевтілення. А 

що буде в кінці гри, учасники дізнаються пройшовши всі рівні! 

НАВКОЛО СВІТУ ЗА СВЯТО 

1,5-2 години, 2 ведучих 

Вік: від 9 років 

Кількість учасників: 12 дітей 

Популярні шоу «Орёл и решка», «Галопом по Европам», «Світ навиворіт» 

та інші зібрані в онду неймовірно-цікаву пригоду Вашого свята! За 

2 години діти відчують себе мандрівниками та шукачами пригод з 

телепередач! Це інтерактивна программа з цікавими іграми, загадками 

та великою кількістю запитань, на які учасникам необхідно знайти усі 

відповіді та вчасно повернутися додому! 



ГАНГСТЕРСЬКИЙ КВЕСТ 

2 години, 2 ведучих 
Вік: від 7 років 
Кількість учасників: : 12 дітей 
Необхідні предмети: мобільний телефон або планшет з можливістю 
виходу в інтернет, 1 на групу учасників квесту. Група дітей стає 
справжньою бандою, яка шукатиме сховані гроші. Хитрість, кмітливість 
і гангстерське чуття допоможуть впоратися з завданням. Занурення в 
атмосферу Нью-Йорку тих часів, під характерну музику і багато чого іншого 
подарують яскраві емоції свята! 

МОНСТРИ НА КАНІКУЛАХ 

1,5 години, 2 ведучих 
Вік: від 7 років 
Кількість учасників: 12 дітей 
У цьому чудовому квесті зібрані усі частини улюбленного мультика 
«Монстри на канікулах». Цей квест з мультимедійним екраном для 
тих, хто не боїться страшних монстрів і готовий до мандрівки разом з 
Дракулою та його родиною Монстрів. Багато завданнь на тему свята 
Хелоуін і, звичайно, анімаційної пригоди «Монстри на канікулах» 

В ГОСТЯХ У МІСТЕРА ТВІСТЕРА 

Тільки для ресторану Mister Twister 
1,5 години, 1 ведучий 
Вік: від 7 років 
Кількість учасників: до 10 дітей 
Містер Твістер запрошує в гості для пошуку відповідей загадкового будинку! 
Відвідування казкової кімнати і ігрових лабіринтів, розгадування секретів 
і таємниць з цікавого життя мандрівника. Аудіоквест - ми не побачимо, 
а лише почуємо таємничого Містера Твістера! 

ІГРОДИСКОТЕКА - ТАНЦЮВАЛЬНО-ІГРОВА ПРОГРАМА 

2 години, 2 ведучих 
Вік: від 7 років 
Кількість учасників: 12 дітей 
Необхідні предмети: Зручний і яскравий одяг для танцю. 
2 години безперервного відриву в грі і танцях. Сучасні хіти і активні конкурси. 
Позитивний настрій для тих, хто любить танцювати і радіти життю. 

0 Тривалість -Q Кількість ведучих ,6),@ Кількість дітей □ Вартість, грн 

КВЕСТИ 

2 ГОДИНИ 2 ДО 12 2 600 

2 ГОДИНИ з від 15 З 200 

ІГРОДИСКОТЕКА 

2 година 1 І ДО 5 І 2 600 

2 ГОДИНИ 2 ДО 12 З 200 

Додаткові учасники: 1 дитина - 200 грн. 



МУЛЬТИКВЕСТ 

1,5 години 2 ведучих 

Вік: 5-7 років 

Кількість учасників: 12 дітей 

Сучасні герої з улюблених дитячих серіалів та мультсеріалів 

будуть підказувати нашим маленьким шукачам пригод, 

як рогзгадати усі загадки квесту. 

Irrи JA столом дл� ДІТОК 10-1� roKIB 

МАФІЯ 

2 години, 1 ведучий 

Вік: від 10 років 

Кількість учасників: до 12 дітей 

� 

Ця гра захопила багато дорослих і дітей. Проводяться чемпіонати 

між містами і країнами. Ведучий пояснить правила для тих, 

хто грає вперше, а для тих хто вважає себе профі, уточнить деталі. 

За ігровим столом може грати 10-11 дітей. Якщо учасників 20, 

можна грати по черзі і у фіналі битимуться найсильніші! 

ІГРОМАНІЯ 

2 години, 1 ведучий 

Вік: від 10 років 

Кількість учасників: до 12 дітей 

Популярні настільні ігри, такі як: Діксіт, Саботер, Дабл, 

Тотем, Аліас-паті, а також новинки, котрі будуть з'являтись 

у світі настільних ігор 

0 
Тривалість, год Кількість ведучих Кількість дітей Вартість, грн 

ІГРИ ЗА СТОЛОМ 

2 ГОДИНИ 1 І ДО 12 2 200 

Додаткові учасники: 1 дитина - 200 грн. 

* Додаткове звукове та світове обладнання за попередньою домовленністю

та додатковою оплатою з Агенцією 
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КВЕСТИ дл� ДІТОК ]-1� roKIB 

АГЕНТСТВО 

SHUBA EVENT COMPANY 

МІНЬОЙНИ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Вік: від 5 років 

� 
� 

Двоє друзів, Кевін і Стюарт, весело проведуть з Вами час, 

влаштують бій бананами, навчать танцювати і веселитись. Головна 

мета - знайти якомога більше бананів! 



НІНДЗЯГО 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Допоможи улюбленим героям знайти їх бойову зброю 

і вони навчать тебе бойовому мистецтву ніндзяг - Кружицу. 

ТРОЛІ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Допоможи Трояндочці і Цвітану знайти своїх друзів! Вони зроблять 

Ваш День народження незабутнім, веселим, яскравим і сучасним. 

СУПЕРГЕРОЇ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Вони неповторні і непереможні: Бетмен, Людина-павук і Супермен. 

Але нашим друзям настав час поділитися своїми навичками 

з молодим поколінням. І тепер юним супергероям належить 

самостійно рятувати світ. 

КВЕСТИ дл� ДІТОК 10-1� roKIB 

АЛІСА В КРАЇНІ ЧУДЕС 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Аліса зустрічає гостей. З новими друзями вони вирушають до чарівної кімнати Аліси, в 

якій вони познайомляться з її другом Капелюшником. Окрім поздоровлень іменинника і 

знайомства з друзями Капелюшник почастує усіх своїм відомим чаєм. Під час чаювання 

діти поринуть в розповідь про Країну чудес від Аліси. Але сталася біда - Капелюшник 

розгубив усі ключі. Вони вирішують всі разом відправитися на ·1х пошуки. Знайшовши ключі 

діти не зможуть дізнатися пророцтва, які сховані в них, не розгадавши усі загадки від 

Червоної Королеви. У щасливому фіналі всі разом танцюють Джигу-Дригу. 

0 Q- §@ L9 
Тривалість, год Кількість ведучих Кількість дітей Вартість, грн 

2 ГОДИНИ 2 ДО 10 2 900 

2 години з 11 - 20 З 600 



ПІРАТСЬКИЙ КВЕСТ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Помічниця Джека Горобця зустрічає гостей. Всі разом вирушають на знаменитий 

корабель «Чорна Перлина»,де зустрічаються з неперевершеним капітаном. 

Піднявшись на борт діти приймають піратську клятву і слухають історію про 

загублену скриню із золотом. 

Джек Горобець пропонує друзям відправитися на пошуки загубленої карти, яка 

приведе їх до заповітного скарбу. Перед відправленням Капітан і помічниця 

нанесуть справжній піратський знак на кожного учасника. 

Команду чекають нелегкі випробування, завдання, довгі дистанції і весело

жартівливий супровід від капітана і його помічниці. 

Знайшовши скриню із золотом іменинник, який ставсправжнім піратом, обміняє 

знайдене золото на найсмачніше частування для своєї команди, яка увесь час 

допомагала йому. 

ОРЕЛ І РЕШКА 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Ця програма для всіх, хто любить подорожі і звичайно ж телепередачу «Орел 

і Решка». Разом з ведучими діти подорожують по різним куточках планети. 

Команди кидають монетку і ділять між собою випробування. В ході програми 

учасників квесту знайомлять з основними пам'ятками, культурою, грошовими 

одиницями, прапорами країн і кулінарними традиціями зі всіх частин світу. 

ДЖУМАНДЖИ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Опинившись в атмосфері легендарного фільму, команда шукачів пригод пройде 

через безліч цікавих завдань, одне з яких - зібрати забраклі фрагменти карт. 

Яскраві емоції, цікаві загадки і динамічний сюжет. 

ГАРІ ПОТЕР 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Знаменитий університет чаклунства Хогвартс чекає у своїх стінах усіх талановитих 

магів. Два найкращих учня двох найсильніших факультетів Грифіндор і Слізерін 

зустрінуть нових студентів. Першим завданням для хлопців буде знайти Таємну 

Кімнату, виявивши її вони розділять щорічну святкову трапезу на честь дня 

народження іменинника і початку навчального року у Хогвартсі. Потім усіх 

учасників чекає розділення по факультетам університету чаклунства. Чарівний 

Капелюх визначить, куди відправляться юні чаклуни - в Грифіндор або Слізерін, 

і за який факультет вони боротимуться в Квідіч. 

Наприкінці усіх чекає найголовніший приз серед усіх змагань - Кубок Вогню. 



JАПАЛЬНІ ВЕЧІrки ТА ТЕМАТИЧНІ nrorrAMИ 

ФАБРИКА ЗІРОК 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Вік: від 8 років 

Персонажі: Алекс Стар і Ліндсі Фаєр 
Хочете стати зіркою? Тоді Вам до нашихзоряних експертів Алексу Стару і Ліндсі 

Фаєр. Вони допоможуть іменинниці і їїдрузям перевтілитися в зірок естради, 

проведуть танцювальний майстер-клас.зоряний хід по червоній доріжці, знімуть 

кліп з іменинницею в головній ролі і укінці усіх чекає запальне ДИСКО! 

КРУТІ РОЗБІРКИ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Вік: від 10 років 

Персонажі: Оксана Фрейшут і Саша Пришут 
Круті розбірки - це справжнісінька доросла вечірка, де дівчатка зможуть 

протистояти хлопчикам. Найголовніше питання «Хто крутіший»? 

КАРАОКЕ ВЕЧІРКА (ДЛЯ РЕСТОРАНІВ З КАРАОКЕ) 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Якщо ти співаєш в душі, по дорозі в школу, на уроках, вдома і в кожну вільну 

хвилину ,тоді ця вечірка саме для тебе! Досить приховувати свій талант, покажи 

усім друзям на що ти здатний! 

ПІЖАМНА ВЕЧІРКА 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
У тебе багато піжам і немає приводу їх показати? Тоді вибирай піжамну 

вечірку!Буде море поздоровлень, секретів і звичайно ж БИТВА ПОДУШКАМИ! 

0 Q- §@ L9 
Кількість ведучих Тривалість, год��- Кількість дітей Вартість, грн 

2 ГОДИНИ 2 ДО 10 2 900 

2 години з 11 - 20 З 600 



JАПАЛЬНІ ВЕЧІrки ТА ТЕМАТИЧНІ nrorrAMИ 

БИТВА ДІДЖЕЇВ 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 

Якщо Ви хочете, щоб Вам заздрили друзі і Ваше свято пройшов крутіше, ніж у 

інших, тоді «Битва Діджеїв» це те, що вам треба. На вашому Дні народженні буде 

строгий дрес-код, знайомство зі знаменитими МС і Діджеєм. Найголовніша фішка 

вечора - Ви самі гратимете на професійній апаратурі і влаштуєте своїми руками 

битву Діджеїв. І у кінці Ви виявитеся на справжній дискотеці. 

ІНСТАГРАМ-ВЕЧІРКА 

Тривалість: 2 години 

Кількість учасників: до 10 дітей - 2 ведучих 

Кількість учасників: до 11-20 дітей - З ведучих 
Об'ємні декорації, музичний супровід. 

Ти не можеш уявити і дня без нових історій в Інстаграм і не починаєш його 

без нового фото? Тоді ця вечірка саме для тебе! 

Жоден гість не втече з вечірки без персонального # хештега іменинника. 

0 Q- �@ □ 
Тривалість, год Кількість ведучих Кількість дітей Вартість, грн 

2 години 2 до 10 2900 

2 години з 11 - 20 З 600 

Додатково: 
Дискотека з генератором мильних бульбашок, 

зо хв - 1 200 грн 



ПАТІ-БАС� 

ПАТІ-БАС CONCERT BUS 

Кількість учасників: до ЗО 
КАРАОКЕ, DJ-AHIMATOP, ЛАЗЕРНЕ ШОУ, БАРНА СТОЙКА, ДИСКО 
Виїзний концертний майданчик зі справжньою сценою, караоке клуб з великою кількістю 

мікрофонів, ресторан з величезною барною стойкою і барменом, нічний клуб з великим 

танцювальним майданчиком. 

На сцені встановлено професійне музичне обладнання і є можливість встановити повний набір 

музичних інструментів! У день значимий для вас - замовляйте Concert Bus. Якщо ви захочете, 

в ньому може виступити ваш улюблений музичний колектив! Патібас перетворюється в Ваш 

власний розважальний-комплекс! 

ПАТІ-БАС 

GOLDEN PRIME 

Кількість учасників: до ЗО 

ПАТІ-БАС 

MANHAПAN 

КАРАОКЕ, DJ-AHIMATOP, ЛАЗЕРНЕ ШОУ, БАРНА СТОЙКА, ДИСКО 
Ці паті-баси - це диско-клуб, караоке, ресторан-бар на колесах! Обирайте, який 

подобається більше! 

Пн - чт, 1 година З 500 грн Пт - нд, 1 година 4 500 грн 
Пн - чт, 2 години 4 500 грн Пт - нд, 2 години 5 ООО грн 
Пн - чт, З годuнu б ООО грн Пm - нд, З години 7 500 грн 
Пн - чт, 4 години 7 700 грн Пт - нд, 4 години 9 500 грн 



ФОТОJОНИ. ПАКЕТНІ nronoJИUII 

СІЛЬВЕР голд ПЛАТІНУМ 

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ: 



СІЛЬВЕР 

1400 грн 

На 10 осіб 

Вага на 1 особу - 200 г 

• макарунс - 10 шт.
• капкейк з декором - 10 шт.
• зефір - 10 шт.

• меренга на паличці - 10 шт.

• міні меренги 40г - З шт.

КЕНДІ-Бдr 

голд 

2500 грн 

На 10 осіб 

Вага на 1 особу - 275 г 

• макарунс - 15 шт.

• капкейк з декором
або трайфл - 10 шт.
• шу (Профітроль) - 10 шт.

• кейкпопс - 10 шт.

• міні меренги - З шт.
• пряники з тематичним

розписом - 10 шт.

• зефір - 10 шт.

ПЛАТІНУМ 

3200 грн 

На 10 осіб 

Вага на 1 особу - 495 г 

• макарунс - 20 шт .

• капкейк з декором - 10 шт.

• трайфл - 10 шт.

• меренга на паличці - 10 шт .

• мусове тістечко - 10 шт.
• кейк-попс з декором - 10 шт .

• шу (Профітроль) - lОшт.
• пряники з тематичним

розписом - 10 шт.



доддтков1 послrrи 

А ТАКОЖ: 

Послуга 

Пакет Міні 
1 аніматор, програма 

--

0 � 
Тривалість, год. Вартість, грн 

1,5 
950 

(до 7 дітей) 
--

Перший зубілей (1 рік малюка) 
програма для батьків 2 3600 
(діджей + ведучий) 

-- --

Ляльковий театр 1 3600 

Костюмована няня 1 900 для фото та гри 
- -

Фотограф 1 /1,5 650/1 ооо 

Відеозйомка 1 /2 1000/1 500 
- --

Кулінарні майстер-класи, 1 
50 

за 1 дитину від З до 14 років (6-15 дітей) 

Творчий майстер-клас 1 
2300 з виготовлення слаймів (до 10 дітей) 

- -

Творчий майстер-клас 1 
2300 в техніці Ебру (до 10 дітей) 

- -

Додаткова дитина 
250 на творчі майстер класи 

КАРАОКЕ І ДИСКОТЕКА 
(для ресторанів з караоке, вік дітей від З до 14 років) 

0 � 
Послуга Тривалість, год. Вартість, грн 

1 година 1 необмежена 750 

2-га та наступні години 1 необмежена 400 

ШОУ: 

0 
Послуга Тривалість Вартість, грн 

Хімічний ілюзіон зо хвилин 3 200 
-� � 

Кріо-шоу зо хвилин 3200 

Шоу мильних бульбашок зо хвилин 2 100 
-� � 

Паперове шоу 20/зо/50 кг зо хвилин 3 500/ 4 500/ 5 700 

Шоу з фольги 20/зо/50 кг зо хвилин 4 500/ 5 500/ 7 500 
-� � 

Піньята середня/ велика зо хвилин 600/800 
(без наповнення) 

-� -� 

Ростова лялька 1 година 2 000 



PESTO@CAFE 
• Щастя істи разом •

ЧЕКАЄМО НА ВАС 

На проспекті Лобановського, 4д, ТЦ NOVUS, 2 поверх 
тел.: (044) 502 70 29, (050) 380 88 83 

на Позняках, вул. М. Гришка, ЗА, ТРЦ Аладдін, 2 поверх 

тел.: (044) 300 03 71, (050) 315 64 69 

м. Теремки, пр-т Академіка Глушкова, lЗБ, ТРЦ Магелан, З поверх 

тел.: (044) 237 71 88, (050) 380 88 04 

м. Мінська, пр-т Героїв Сталінграду, 27 
тел.: (044) 501 71 17, (050) 380 80 24 

м. Житомирська, пр-т Перемоги 136, ТЦ VMB, 2 поверх 
тел.: (044) 237 03 75, (050) 381 43 59 

м. Лівобережна, Русанівська набережна, 8 
тел.: (044) 502 70 75, (050) 381 47 33 

На Виноградарі, пр. Правди 58-А ТЦ Орнамент, 2 поверх 
тел.: (044) 233 61 58, (050) 388 28 12 

м. М. Незалежності, ТЦ GLOBUS 2, З поверх 

тел.: (044) 233 67 23, (050) 380 47 01 

м. Осокорки, Дніпровська набережна,зз, ТЦ Аркадія, 2 поверх 
тел.: (044) 501 Об 50, (050) 380 99 74 

На Петрівці, РЦ Блокбастер, пр-т Степана Бандери 34 В 

тел : (044) 233 66 70, (050) 389 91 50 

На Індустріальному, вул. Борщагівська 154 а, ТЦ Аркадія, 2 поверх 
тел: (044) 503 38 48, (095) 294 80 74 

Променада, вул. Овруцька, 18, ТЦ Променада Центр 
тел: (044) 503 03 04, (050) 345 92 89 

Лавина, вул. Берковецька, бд, ТРЦ Lavina Mall, 2 поверх, біля фонтану 
тел: (044) 237 04 01, (066) 190 Зб 12 

Променада Парк, вул. Велика Окружна 4 

ТЦ Променада Парк, тел: (044) 237 19 16, (050) 380 25 40 

м. Іподром, ул. Маршала Конєва, 7 
тел: (044) 222 82 28, (050) 381 99 78 

м. Палац Україна, вул. Іоанна Павла 11, 5, ТЦ 600D LIFE 

тел.: (044) 599 79 ОО 

м. Дарниця, вул. Андрія Малишка 3-а 
тел.: 066 753 43 ЗО, (044) 300 03 50 

м. Почайна, пр-т Степана Бандери 23, ТЦ Городок 
тел.: (044) 300 03 60 

Вул. Митрополіта Андрія Шептицького, 4 А, ТЦ Комод 
тел.: (044) 300 03 70, 050 780 01 27 

pestocafe.ua 


