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Espaço aconchegante e plano com variedade de brinquedos para todas as idades
com uma proposta lúdica na nossa oficina de artesanato, o Turbo Kids une diversão
e gastronomia diferenciada para que sua festa seja inesquecível.

Espaço Oficina

100

Simulador F1
Basquete
Área Baby
Carrossel
Brinquedão
Tombo Legal
Cavalinho Mecânico
Games (1000 jogos)
Piscina de Bolinha

Espaço projetado para acomodar
até 100 pessoas.
Espaço todo adaptado e
acessível para deficientes.
Estacionamento gratuito
para 12 vagas.

Ambiente Climatizado.
Serviço de excelência com
profissionais capacitados para
atendê-lo.
Produtos de qualidade e gastronomia
diferenciada.
Brinquedos para todas as idades
e atividades lúdicas.

O Turbo Kids cuida de todos os detalhes da sua festa com
um atendimento personalizado desde o primeiro
contato até do grande dia.

Rua Marcelo de Menezes, 299 - Vila Guilherme
www.turbokids.com.br
www.facebook.com/turbokidsbuffet
www.instagram/turbokidsbuffet

11 2089-0422
11 95016-9145

Festa Gold Light

ITENS INCLUSOS:

Festa de segunda a quinta e
domingo jantar.

- Convites impressos e Whatsapp

Cardápio

- Estacionamento para 12 vagas

Coquetel: Batidinha de Morango

e Polenta com Ragu de Calabresa.

Salgados: 10 variedades fritos e

assados

Lanchonete: Mini dog,
Mini Burger.

Piquenique:

(para os pequenos)
Batata Smile, Gelatina, Pipoca,
Coxinha e Bolinha de queijo.

Prato quente: Mix de folhas e

Penne ao molho sugo.

Parabéns: Bolo (5 opções)

Doces (4 variedades).

Bebidas: Refrigerante de 1ª linha

normal e zero, água e 1 sabor
de suco.

Encerramento: Café e Petit Four.

- Mesa decorada.
- Arco de balão da mesa
- Retrospectiva
- 20 fotos 10x15 impressas
- Kit festa dos pais
- Parabéns animado com Lasers e
Máquina de fumaça

Adicional: Antes da festa R$ 40,00 por
pessoa no dia da festa R$ 50,00 por pessoa.
- Duração de 3 horas com 30 minutos de
tolerância
- Crianças até 6 anos são cortesia.
- Orçamento válido por 7 dias.
- Consulte formas de pagamento

