
KD 16.000 per person 

 

                      WEDDING MENU: 2 الئحة طعام ليلة الزفاف : 2

   MINIMUM NUMBER OF PERSONS REQUIRED تطبق الشروط واألحكام بالحد األدنى لعدد الحضور

Oriental Salads ية شرق مقبالت ال سلطات وال ال
Hummus, Moutabel, Tabouleh بولة تبل، ت مص، م ح

Stuffed Vine Leaves, Spinach Bel Zeit الزيت خ ب ان ورق عنب، سب

Babaganouch, Modardara ة ا غنوج، مدردر اب ب

Beetroot and Falafel Salad with Tahini Sauce ل بصلصة الطحينة فالف سلطة الشمندر وال

Continental Salads مية عال مقبالت ال سلطات وال ال
Italian Seafood Salad, Shrimp Avocado Salad ادو وك ان واألف ي الية، سلطة الرب ار البحر اإليط م سلطة ث
Grilled Vegetable, Goat Cheese Salad اعز بنة الم شوية، سلطة ج ار م خض

Mexican Chicken Salad, Sweet Corn Salad ة كية، سلطة الذرة الحلو كسي اج الم سلطة الدج
Herbed Potato Salad, Coleslaw Salad ول سلو اب، سلطة ك األعش اطا ب سلطة البط
Grilled Eggplant Salad with Feta Cheese ا فيت بنة ال ع ج ان المشوي م ج اذن ب سلطة ال
Grilled Artichoke Salad with Capsicum فلة فلي ع ال سلطة الخرشوف المشوي م
Vegetables Crudites ح الخضروات شرائ

Selection of Mixed Fresh Lettuce س واع الخ كيلة من أن ش ت

Dressings Selection (Vinaigrette, French, Italian, Thousand 

Island) 
ية،    ال ط سية، إي رن تون، ف ات )خل وزيت الزي كيلة من الصلص ش ت

لند( د آي اوزن ث
Assorted Pickles & Granish س كبي كيلة المخلالت وال ش ت

Hot Buffet نة ساخ اق ال ب األط
Chicken Ala Kiev ييف اج آال ك دج

Beef Poupiette with Spring Onion & Gravy Sauce ع البصل وصلصة المرق لحم البقر م
Grilled Hammour Fillet with Capers & Orange Zest ال ق شر البرت كبر وبرش ق ع ال امور المشوي م يليه اله ف

Oriental Mixed Grill كلة ش ية م ات شرق شوي م

Macaroni with Bechamel Sauce & Minced Beef يل واللحم المفروم ام البش ة ب كرون ع م

Pilaf Rice with Dill & Green Peas ازالء ب الشبت وال أرز البيالف ب
Saute Potato with Rosemary ليل الجبل إك اطا ب يه البط سوت
Chicken Biryani with Condiments اصة ات الخ اف ع اإلض اج م ي الدج ان بري
Kebbeh Bil Laban اللبن بة ب ك

Ouzi with Oriental Rice ي ع األرز الشرق وزي م ق

Okra Stew with Beef ع اللحم ية م ام ب خنة ال ي

Dessert ات حلوي ال
Strawberry Mille Feuillet, Cream Caramel يل ارام م ك ري فراولة، ك ال فيه ب مل

Dark Chocolate Mousse with Caramel, Cheese Kunafa الجبنة ة ب اف ن يل، ك ارام ك ع ال نة م والتة الداك موس الشوك

Baked Cheese Cake, Mixed Cherry Nougat, Om Ali, Awamat ات ي، عوام ا، أم عل النوغ رز ب كة الجبنة المخبوزة، ك ع ك

Pistacio Praline Croquant, Balah El Sham                                       

Seasonal Cut Fruit
ح  ام، شرائ ح الش ل فستق، ب ال شة ب والتة المقرم حلوى الشوك

هة الموسمية اك ف ال

Beverages ات مشروب ال
Assorted Fresh Juice (Mango, Kiwi, Pomegranate, Orange) ال( ق ان، برت يوي، رم ا، ك ج ان تنوعة )م ائر طبيعية م عص

Tea & Coffee ة هو اي وق ش


