قائمة األسعار | Price List

نكمــل أســعد
ألننــا فــي مركــز الجواهــر للمناســبات والمؤتمــرات نســعى ألن
ّ
لحظاتكــم بخدماتنــا ومنتجاتنــا المتنوعــة ،جــاءت «حلويــات جيــم» لتضفــي
بتشــكيلتها لمســة متجــددة علــى أي احتفــال أو مناســبة.

Be it a wedding, a baby shower, a corporate gala, or a private
function, Al Jawaher Reception and Convention Centre’s awardwinning chefs and team of experts have carefully tailored a
selection of giveaway-perfect desserts, customizable to your
events’ theme.

يشــتمل هــذا الكتيــب علــى قوائــم ألشــهى أنــواع حلويــات التوزيعــات ،التــي
قــام فريــق طهاتنــا المتخصــص والحائــز علــى جوائــز عالميــة بتطويرهــا بأعلــى
المعاييــر وأشــهى الوصفــات لتناســب جميــع األذواق.

Mix and match, pick and pack, and give your guests something
sweet to talk about.

نتــرك لكــم اختيــار األلــوان والنكهــات التــي تناســب تصاميم احتفاالتكــم ،ونتطلع
دائمــً إلــى إضفــاء البهجــة علــى أفراحكم.

“Jeem Desserts” is our gift to you, and the final touch you need
for a delightful celebration.

Bonbons

بونبون

جوز الهند وفلفل حار
Coconut Chili

Price in AED exclusive of VAT

السعر بالدرهم غير شامل للضريبة
Box / علبة
of 2 من

Box / علبة
of 4 من

Coconut Chili

18

25

جوز الهند وفلفل حار

Mint & Dark Chocolate

18

25

نعناع وشوكوالتة داكنة

Passion Fruit

18

25

فاكهة الباشن

Salted Caramel

18

25

كراميل مملح

Arabic Coffee

18

25

قهوة عربية

Dark Chocolate

18

25

شوكوالتة داكنة

فاكهة الباشن
Passion Fruit

كراميل مملح
Salted Caramel

قهوة عربية
Arabic Coffee
يمكن تغيير لون البونبون الخارجي حسب الطلب
Color and effects may be customized upon request

نعناع وشوكوالتة داكنة
Mint & Dark Chocolate

Minimum order in pieces:

100

:الكمية األدنى للطلب بالقطعة
شوكوالتة داكنة
Dark Chocolate

Pretzels

أعواد البسكوت اململح
Price in AED exclusive of VAT

السعر بالدرهم غير شامل للضريبة

مكسرات وشوكوالتة
Nuts and Chocolate

Box / علبة
of 20 - 25 من

Sprinkles		
50

رذاذ السكر

Nuts and Chocolate		

50

مكسرات وشوكوالتة

Flowers Petals		

50

بتالت الورد

Chocolate Twirls 		

50

لفائف الشوكوالتة

بتالت الورد
Flowers Petals

يمكن تغيير اللون الخارجي حسب الطلب مع اختيار أي من تصاميم التزيين المذكورة أعاله
Colors of chocolate coating may be customized upon request
in combination with any of the designs listed above
لفائف الشوكوالتة
Chocolate Twirls

Minimum order in boxes:

25

:الكمية األدنى للطلب بالعلب
رذاذ السكر
Sprinkles

Date Bites

حبات التمر
Price in AED exclusive of VAT

السعر بالدرهم غير شامل للضريبة
Box / علبة
of 2 من

Box / علبة
of 4 من

Almond

15

22

لوز

Rose

15

22

ورد

Coconut

15

22

جوز الهند

Salted

15

22

مملح

ورد
Rose

جوز الهند
Coconut

مملح
Salted

Minimum order in pieces:

100

:الكمية األدنى للطلب بالقطع
لوز
Almond

روكي رود
السعر بالدرهم غير شامل للضريبة

كالسيك
زبدة الفول السوداني
Peanut Butter

كالسيك
Classic

Rocky Road

Price in AED exclusive of VAT
كيس من Bag of /
100g
 9حبات تقريبًا
approx. 9 pcs

		Classic
20

زبدة الفول السوداني

20

		Peanut Butter

بيسكوف لوتيس

20

		Biscoff Lotus

الكمية األدنى للطلب باألكياس:

25

Minimum order in bags:

بيسكوف لوتيس
Biscoff Lotus

Cake Pops

كرات الكعك
رذاذ السكر
Sprinkles
Price in AED exclusive of VAT

السعر بالدرهم غير شامل للضريبة

Coffee		
7

قهوة

Chocolate		
7

شوكوالتة

Red Velvet		

ريد فيلفت

7

Pistachio		
7

رقائق الذهب
Gold Flakes

فستق

لفائف الشوكوالتة
Chocolate Twirls

يمكن تغيير اللون الخارجي حسب الطلب مع اختيار أي من تصاميم التزيين المذكورة أعاله
Colors of chocolate coating may be customized upon request
in combination with any of the designs listed above
Minimum order in pieces:

25

:الكمية األدنى للطلب بالقطعة
فستق
Pistachio

Macarons

مانجو
Mango

املاكرون
Price in AED exclusive of VAT

السعر بالدرهم غير شامل للضريبة
Box / علبة
of 1 من

Box / علبة
of 6 من

Coconut

10

36

جوز الهند

Raspberry

10

36

توت أحمر

Arabic Coffee

10

36

قهوة عربية

Mango

10

36

مانجو

Chocolate

10

36

شوكوالتة

Pistachio

10

36

فستق

Vanilla

10

36

فانيال

Banana

10

36

موز

يمكن تغيير لون الماكرون الخارجي حسب الطلب
Colors of macarons may be customized upon request

Minimum order in pieces:

100

قهوة عربية
Arabic Coffee

توت أحمر
Raspberry

جوز الهند
Coconut

فستق
Pistachio

شوكوالتة
Chocolate

:الكمية األدنى للطلب بالقطعة
موز
Banana

