


Σπιτάκι του τρόμου
Λαβύρινθος που χάνεσαι
Παιχνίδια trick or treat

Facepainting
Κατασκευές Halloween

CINE halloween
Halloween Party



Βόλτα με το άλογο 
Βόλτα με την άμαξα

Περιήγηση με το τρενάκι
Τοξοβολία

Μηχανοκίνητο Rodeo
Χρήση γηπέδων



Σαλάτες-ορεκτικά: σαλάτα μεξικάνικη, σαλάτα 
ανάμεικτη με σως γιαουρτιού, βραστά λαχανικά, 
σπανακόπιτα
Κυρίως πιάτα: ρολό κοτόπουλο, σουτζουκάκια 
σμυρναίικα, mini burger
Συνοδευτικά: πατάτες λιονέζ, πέννες με 4 τυριά,
πατάτες τηγανιτές

Επιδόρπιo: γλυκό, φρούτα

Σαλάτες-ορεκτικά: σαλάτα χωριάτικη, σαλάτα με φακές, κρητικά
ντακάκια, τυρόπιτα
Κυρίως πιάτα: μοσχαράκι κοκκινιστό, χοιρινό μπούτι curving, 
σνίτσελ κοτόπουλου
Συνοδευτικά: σπαγγέτι με σάλτσα από πολύχρωμες πιπεριές, 
πατάτες φούρνου, ρύζι με λαχανικά
Επιδόρπιo: φρούτα 

Σαλάτες – ορεκτικά: σαλάτα του καίσαρα, μακαρονοσαλάτα, 
χωριάτικη σαλάτα, τζατζίκι, τυροκαυτερή, μελιτζανοσαλάτα, 
κολοκυθόσουπα βελουτέ, ψητά λαχανικά
Κυρίως πιάτα: σουβλάκια χοιρινά, μπιφτεκάκια, λουκάνικα, 
παϊδάκια κοτόπουλου, hot dog
Συνοδευτικά: πατάτες baby με μπέικον, πατάτες τηγανιτές, πιτούλες, 
Επιδόρπιo: φρούτα, γλυκό



Σαλάτες-ορεκτικά: σαλάτα μαρούλι, ρόκα παρμεζάνα, 
σαλάτα πλιγούρι, κολοκυθόπιτα, ποικιλία τυριών
Κυρίως πιάτα: φιλέτο κοτόπουλο κοκκινιστό
με κριθαράκι, λαιμός χοιρινός με σάλτσα bbq
Συνοδευτικά: πατάτες φούρνου, λαχανικά ατμού, πένες με 
πέστο
Επιδόρπιo: μους σοκολάτας, φρούτα

Kαφές φίλτρου, γάλα, σοκολατούχο γάλα,
τσάι, χυμός πορτοκαλί, κέικ ανάμεικτο, κορν φλεικς 
κλασικά, κορν φλεικς σοκολατένια, ομελέτα, αυγά 
βραστά, αυγά τηγανιτά, τηγανίτες, ζαμπόν, 
γαλοπούλα, μπέικον, λουκάνικα, κοκτέιλ, τυρί, 
βούτυρο, μαρμελάδα, μέλι, μερέντα, γιαουρτι, 
αποξηραμένα φρούτα,ψωμί, φρυγανιές, φρούτα



Διανυκτερεύστε στα ζεστά & ξύλινα δωμάτια 
που διαμορφώνονται ανάλογα!

Υπάρχει η δυνατότητα παροχής παρκοκρέβατου 
αρκεί να μας το ζητήσετε!



(Από Παρασκευή δείπνο)

Ανά άτομο
Δίκλινο: 130€

Τρίκλινο: 120€
Τετράκλινο:110€
Ανά Παιδί: 65€

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών
δεν υπάρχει χρέωση



Ανά άτομο

Χωρίς γεύμα 8€
Με γεύμα 16€

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών  
δεν υπάρχει χρέωση

Απαιτείται 
κράτηση 

για το γεύμα



•Τήρηση όλων τα πρωτοκόλλων ασφάλειας κατά 
του Covid -19 

•Ανοιχτοί χώροι για όλες τις δραστηριότητες
•Ιατρείο και αναρρωτήριο με νοσηλευτικό

προσωπικό
•Περιφραγμένοι χώροι με εγγυήσεις & 

πιστοποιήσεις ασφάλειας
•Πλήρες σύστημα πυρόσβεσης και πυρασφάλειας
•24ωρη φύλαξη, σχολαστική καθαριότητα χώρων 

υγιεινής & εστίασης, 
• Αυστηροί κανόνες υγιεινής στους χώρους

αποθήκευσης & προετοιμασίας φαγητού



t: 2104100121-122
e: info@ranch.gr

www.ranch.gr


