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Package 3 القائمة

AED126 Per person  للشـخص الواحد

Selection of 12 Items اختيار 12 أصناف

Package 1 القائمة

AED100 Per person  للشـخص الواحد

Selection of 8 Items اختيار 8 أصناف

Package 2 القائمة

AED111 Per person  للشـخص الواحد

Selection of 10 Items اختيار 10 أصناف
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SAVORY أصناف الموالح

Cold Canapés
Hummus in Vol Au Vents

Mutable Beetroot in Savory Tart
Turkey Mortadella, Lettuce, White Slice Bread,

with Cranberry Sauce
Beetroot Tart with Pommery Mustard

Boiled Egg, Toasted Bread, Caramelized Pineapple Puree
with Caviar

Halloumi Cheese with Water Melon & Mint Leaves Skewers
Tomato Mozzarella on Brown Slice Bread

Labneh with Grape Pistachio (Mint Leaves)

Hot Canapés
Mini Lamb Kebbeh with Tahina Sauce

Mini Chicken Kebbeh with Tahina Sauce*
Cheese Sambousek*

Vegetable Spring Roll with Sweet Chili Sauce*
Spinach Fatayer*

Mushroom & Spinach Mini Quiche
Potato & Green Pea Samosa*

Mini Reshmi Kebab with Cilantro Yoghurt Sauce*
Mini Tandoori Chicken Tikka with Mint Chutney Sauce

Mini Kofta Skewers with Charcoal Grilled Vegetable Salata*
Mini Shish Taouk Skewers*

Risotto Rice Ball

Mini Sandwiches
Cajun Chicken with Pesto Mayonnaise in Rye Mini Bread

Roast Beef with Gherkins, Gruyere Cheese, Dijon Mustard
in Brown Multi-Seeds Bread

Smoked Turkey Mortadella with Lettuce, Onion Jam
in Mini Soft Roll

Tomato Mozzarella Cheese in Mini Ciabatta Bread
Tuna Mayonnaise with Corn in Mini Soft Roll

Grilled Vegetable Wraps with Pesto
Chicken Mayonnaise Sandwich

Beef Salami with Pickles Wraps (Mustard Sauce)

المقبالت الباردة
تارت الحمص
تارت المتبل مع شمندر
شرائح الخبز ا�بيض بالمرتديال والخس وصلصة التوت البري

تارت الشمندر مع خردل البومري
خبز محمص مع البيض المسلوق، ا�ناناس المكرمل والكافيار

أسياخ جبنة الحلوم مع البطيخ وأوراق النعناع
قطع الخبز ا�سمر مع جبنة الموزريال والطماطم
لبنة مع العنب والفستق وأوراق النعناع

المقبالت الساخنة
كبة اللحم الصغيرة مع صلصة الطحينية @
كبة الدجاج الصغيرة مع صلصة الطحينية @
سمبوسك الجبنة @
لفائف الخضار مع صلصة الفليفلة الحلوة @
فطائر السبانخ @
كيش الفطر والسبانخ
سموسة البطاطا والبازالء الخضراء @
كباب الريشمي مع صلصة الكزبرة باللبن @
تكة الدجاج التندوري مع صلصة النعناع
كفتة على الفحم مع سلطة الخضار @
شيش طاووق صغير@
كرات الريزوتو

شطائر صغيرة
خبز الجاودار الصغير مع دجاج الكاجون بالمايونيو
خبز أسمر متعدد الحبوب مع لحم بقر مشوي وجبن
الجرويير وصلصة الخردل
لفائف مرتديال الحبش المدخن
مع الخس والبصل
خبز الشيباتا الصغير بالطماطم وجبنة الموزاريال
لفائف التونة بالمايونيز والذرة
لفائف الخضار المشوية مع البيستو
شطيرة الدجاج مع المايونيز
لفائف سالمي اللحم مع المخلل والخردل



COLD DESSERTS الحلويات الباردة

Mohalabia

Date Cake

Raspberry & Pistachio Tart

Black Forest Shooters

Coffee Opera

Brownie & Chocolate Mousse Cake

Chocolate Fudge Cake

Salted Caramel Truffle

Wild Berries Panna Cotta

Mix Berry Tart

Mango Coconut Dome

Tiramisu Verrine

Carrot Cake

Lemon Cone with Meringe

Macarons

Coconut Chili Bonbon

Fraisier in Shot Glass

Raspberry Jam with White Mousse

Arabic Coffee Bonbon

مهلبية
كعكة التمر
تارت الفستق والتوت
كؤوس البالك فوريست
كعكة ا�وبرا
كعكة البراوني مع موس الشوكوالتة
كعكة فدج الشوكوالتة
ترافلز الكراميل المملح
باناكوتا التوت البري
تارت الكرز
حلوى قبة جوز الهند والمانجو
كؤوس التيراميسو
كعكة الجزر
مخروط الليمون مع الميرانغ
ماكرون
بون بون جوز الهند الحار
كؤوس حلوى الفراولة
مربى توت العليق مع الموس ا�بيض
بون بون القهوة العربية
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SUSHI ROLLS* لفائف السوشي

Dynamite Sushi
Grilled Vegetables

Chicken Teriyaki
California Crabstick

California Roll in Mango
Smoked Turkey

سوشي الداينامايت
الخضار المشوية
دجاج الترياكي
كاليفورنيا السلطعون
كاليفورنيا بالمانجو
الحبش المدخن
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NOTES مالحظات
• *These items are recommended for limited service time only to maintain

the freshness of the food. Keeping the food for more than 2 hours &
reheating it will cause some changes in its quality. 

• Minimum number of pax per day is 20
• All packages include 8 hours of continuous service as per client’s

preferred timings & 1 service staff who can serve for up to 50 pax
• Extra charges will be applied for additional service staff.

Additional service staff available at AED263 for 8 hours
• Extension of service for existing & additional service staff is available

at AED21 per service staff per hour
• Mobility charges for additional delivery trip of food items is available

at AED210 per trip. This may be utilized to split food quantity
in batches to diversify items &/or assure their freshness

•  * ُينصح بتقديم هذه ا�صناف في أسرع وقت للحفاظ عليها طازجة. إبقاء الطعام �كثر
من ساعتين و إعادة تسخينه قد ينتج عنه تغيير في الجودة.

الحد ا�دنى يوميÄ هو 20 شخص.  •
جميع القوائم تشمل 8 ساعات من الخدمة المتواصلة حسب ا�وقات  •

التي يفضلها العميل، حيث يستطيع موظف الخدمة الواحد أن يخدم 50 شخص.
تطبق رسوم إضافية في حالة طلب موظف خدمة إضافي. الرسوم المطبقة  •

هي 263 درهم للموظف الواحد مقابل 8 ساعات عمل. 
تطبق رسوم إضافية في حالة تمديد خدمة الموظف الحالي المتواجد،  •

الرسوم المطبقة هي 21 درهم للساعة الواحدة.
في حال طلب دفعة توفير إضافية لتقديم الطعام ُتطبق رسوم  •
وقدرها 210 درهم لكل جولة. وقد يتطلب ا�مر تقسيم الطعام

على جوالت لتنويع الطعام وضمان صحته و جودته. 
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BEVERAGES (All Packages Include 2 Items & Mineral Water) المشروبات (كل قائمة تضم 2 من المشروبات و مياه معدنية)
Juices
Orange

Cocktail

Pineapple

Water Melon

Lemon with Mint

Mocktails
Paloma Fizz

Coconut Piña Colada

Classic Piña Colada

Floating Raspberry

Apple Cider with Thyme

Strawberry Mojito

Passion Fruit Mojito

Classic Mojito

Rose Granita

Lavender Granita

Electric Lemonade

Banana Float

Pom-Berry Mocktail

Pink Petal Lemonade

Green Goodness

Red Goodness

عصائر
برتقال
كوكتيل
أناناس
بطيخ
ليمون مع النعناع

موكتيل
بالوما فيز
البيناكوالدا بجوز الهند
البيناكوالدا الكالسيكي
توت العليق العائم
التفاح والزعتر
موهيتو الفراولة
موهيتو الباشن
موهيتو كالسيكي
غرانيتا بالورد
غرانيتا بالالفاندر
ليمونادة اليكتريك
الموز  والجوافة
الرمان والتوت
الليمونادة مع بتالت الورد
الموكتيل ا�خضر الصحي
الموكتيل ا�حمر الصحي
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All prices are inclusive of 5% VAT جميع ا�سعار تشمل 5% من ضريبة القيمة المضافة


