PROGRAMACIÓ
HALLOWEEN I CASTANYADA
2016
del 24 d’octubre fins al 1 de novembre

SETMANA TEMÀTICA
Vine a divertir-te la setmana més terrorífica!!
Ens maquillarem, disfressarem, farem tallers temàtics i
berenarem...
Animeu-vos amb els teus amics o família desprès de l’escola

Del 24 al 30 d’octubre De 17h a 20
10€/infant - 8€/Socis
Berenar terrorífic + taller i maquillatge temàtic +joc lliure
amb canguratge
Programació :
De 17 a 18h : Benvinguda amb joc lliure i berenar terrorífic
De 18 a 19h : Taller temàtic i maquillatge
De 19h a 20h: Ball i visita a la casa del Terror
Dilluns 24 : Taller de reciclatge: fantasma
Dimarts 25 : Taller de reciclatge: tela d’aranya
Dimecres 26 : Taller de reciclatge: porta espelmes terrorífic
Dijous 27 : Taller de reciclatge: calavera mexicana
Divendres 28 : Taller de màscares
Dissabte 29: Taller de màscares
Diumenge 30: Taller de reciclatge: calavera mexicana
Dilluns 31: Taller de màscares

TALLERS HALLOWEEN 2016

HALLOWEEN 2016
No et perdis la tarda-nit més terrorífica de l’any ¡!
Us maquillarem com auntentics monstres, farem una visita a la
casa del terror, desfilarem per un concurs de disfresses i els
premiats tindran un regal.
Al finalitzar us explicarem un conte de Halloween i un munt de
sorpreses més!
Durant la nit soparem amb família amb un menú molt terrorífic,
ballarem sense parar. Veniu disfressats ! Ens ho pasarme allò
més bé!
Fes la teva reserva ja!

31 d’octubre ‘’Halloween’’ De 17 a 20h30
15€/infant - 10€/Socis
Berenar terrorífic + tallers i maquillatge temàtics + joc
lliure+
la casa del terror amb personatges escalofriants +
concurs de disfresses i conte de Halloween

5€/adult - 3€/Socis
Cóctel terrorífic + pastís de Halloween

31 d’octubre Nit de Halloween De 21H30 a 1h
15€/infant - 10€/Socis
20€/adult - 15€/Socis
Sopar terrorífic de Hallowen + concurs
de disfresses familiar i ball

CASTANYADA
Gaudiex d’um dia molt especial amb els teus ¡!
Berenarem panallets, castanyes, moniatos...
Us maquillarem de carbasses i rapenats, bruixes, gatets...
Ens visitarà la castanyera i ballarem tots plegats la cançó
Repartirà castanyes torradetes per a tots!!

1 de novembre ‘’Castanyada’’ De 10H30 a 14h
15€/infant - 10€/Socis
Esmorzar castanyada + taller temàtic + joc lliure amb
canguratge

5€/adult - 3€/Socis
Copa moscatell o beguda + assortiment de panellets
casolans

1 de novembre ‘’Castanyada’’ De 17 a 20h30
15€/infant - 10€/Socis
Berenar amb panallets i castanyes + tallers i maquillatge
temàtics +
joc lliure
Vindrà la Castanyera farcida de castanyes

5€/adult - 3€/Socis
Copa moscatell o beguda + assortiment de panellets
casolans

CATERING
BERENAR TERRORÍFIC del 24 al 31 d’octubre
MENÚ INFANTIL HALLOWEEN
- Bocates bimbo de nutella forma taüt amb creu de xocolata
- Mòmies de pizzes
- Snacks fantasmes
- Llaminadures
- Mini cupcake temàtic
Begudes: Sucs terrorífics
MENÚ ADULT HALLOWEEN
- Cocktail terrorífic de benvinguda
- Pastís o cupcake de Halloween

SOPAR HALLOWEEN

31 d’octubre

MENÚ INFANTIL HALLOWEEN
- Spaguetis amb salsa de tomàquet
- Mòmies de Frankfurt amb pasta bri
- Fingers de pollastre amb salsa barbacoa
- Patates fantasmes
- Pastís de Halloween
Begudes: Sucs
terrorífics

MENÚ PICA PICA ADULT HALLOWEEN
- Cóctel terrorífic de benvinguda
- Teranyines de parmesano
- Ous d’aranya
- Crestes de fantasmes
- Fingers de mozarella
- Niu de patata farcit de budells de carn
- Croqueta de rap penat
- Hummus i guacamole amb
verduretes
- Pastís de Halloween
Begudes: Begudes

terrorífiques

CASTANYADA de l’1 al 2 de novembre
- Ous de carbassa
- Carbasses de Mozarella
- Patates fantasmes
Begudes: Sucs terrorífics

Descomptes per a grups i germans
Fes la
teva
reserva
anticipada

Photocall....

