




 

 

بوفيه عشاء لـ ١٠٠ فرد

رشبات للمدعوين، عدد ٢ زجاجة مياه معدنية لكل طاولة، مرشوب بارد مع العشــاء، تورتة الفرح ٧ أدوار، إقامة ليلت� يف جناح شــامل اإلفطار 

والعشــاء وغرفة بدون مبيت للعريس، أو عدد ٢ غرفة بدون مبيت يف حالة الخطوبة، الزفة الدمياطي الشــه�ة، دي جي مصاحب طوال الحفل.

 بوفيه عشــاء لـ ١٠٠ فرد

رشبات للمدعوين، عدد ٢ زجاجة مياه معدنية لكل طاولة، مرشوب بارد مع العشــاء، تورتة الفرح ٧ أدوار، إقامة ليلت� يف جناح شــامل اإلفطار والعشــاء 

وغرفة بدون مبيت للعريس، أو عدد ٢ غرفة بدون مبيت يف حالة الخطوبة، الزفة الدمياطي الشــه�ة، دي جي مصاحب طوال الحفل.

رشائــح اللحوم الباردة، مختارات من الخبز والزبدة تشــكيلة من اللحوم الباردة، تشكيلة من أنواع الج©

كبيبة باللحمة املفرومة، سمبوســك بالجبنة، سربينج رولز بالخرضوات  كبيبة باللحمة املفرومة، سمبوســك بالجبنة، ســربينج رولز بالخرضاوات، ورق عنب وأجنحة دجاج

بطاطس مع املايونيز، تشــكيلة من الســلطات الطازجة تقدم مع مختارات من الدريســنج، تبولة مع زيت الزيتون، باباغنوج، حمص بالطحينة، زبادي، 

لبنة، فتوش، ســلطة محمرة، سلطة يونا¹
ســلطة البطاطس األملانية، تشــكيلة من الســلطات الطازجة تقدم مع مختارات من الدريســنج "خيار، ط½طم، جزر، فلفل أحمر، فلفل أخرض، كرنب 

أحمر"، ســلطة بنجر، ســلطة تونة،ســلطة فاصوليا، ســلطة فواكه البحر، سلطة كولسلو، سلطة متبل، طحينة، سلطة زبادي، مختارات من الخبز والزبدة

رشائح الســمك الفيليه املقيل مع الكالي½ري تقدم مع صوص التارتار أو كفتة داوود باشــا، دجاج بانيه، رشائح اللحم البتلو مع صوص املرشوم أو 

رشائح اللحم البقري مع صوص الفلفل األســود، كباب مشــوي، كفتة مشــوية، محايش مشــكلة "كوسة – ط½طم - فلفل وورق العنب"، أرز بالخلطة 

بالزبيب واملكرسات، كانيلو¹ باللحم املفروم، بطاطس ويدج، خضار ســوتيه.

صدور الدجاج املحشــية بأرز بالخلطة واملكرسات "توب كاÆ"، رشائح الســمك الفيليه مع الكالي½ري والجمربي تقدم مع صوص الط½طم ورشائح البصل، 

كباب مشــوي، كفتة مشــوية، رشائح اللحم البتلو مع صوص املرشوم، أرز خلطة بالزبيب واملكرسات، الزانيا مع اللحم املفروم، أرز صيادية، محايش 

مشــكلة "كوسة، ط½طم، فلفل وورق عنب"، بطاطس ويدج

مختارات من الحلوى الفرنســية الصغ�ة "تارتليت، ميلفيه، شــرتودل التفاح، شــوكوالتة، فانيليا واكل�"، ســلطة الفواكه الطارجة، كريم كراميل، كريب 

يقدم مع صوص الفانيليا والشــوكوالتة، مختارات من الحلوى الرشقية الصغ�ة "كنافة، بسبوســة، جالش، أم عيل، أرز بالل©"، ٣ أنواع من التورت 

"شيكوالتة، فواكه وميلفيه"

مختارات من الحلوى الفرنســية الصغ�ة "ميلفيه، شــوكوالتة إكل�"، موس شــوكوالتة، كروكمبوش، كريم كراميل، تورتة صخر، تورتة بالك فورســت، تورتة 

بالفواكه، ســلطة الفواكه الطازجة، جييل بالفواكه، مختارات من الحلوى الرشقية الصغ�ة "كنافة، بسبوســة، جوالش" أم عيل، أرز بالل©، روان، لقمة القايض   
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بوفيه عشاء لـ ١٥٠ فرد

رشبات للمدعوين، مرشوب بارد مع العشــاء، عدد ٢ زجاجة مياه معدنية لكل طاولة، تورتة الفرح ٧ أدوار، إقامة ليلت� يف جناح شــامل اإلفطار 

والعشــاء وغرفة بدون مبيت للعريس، أو عدد ٢ غرفة بدون مبيت يف حالة الخطوبة، الزفة الدمياطي الشــه�ة، دي جي مصاحب طوال الحفل

تشــكيلة من اللحوم الباردة، تشكيلة من أنواع الج©

كبيبة باللحمة املفرومة، سمبوســك بالجبنة، ســربينج رولز بالخرضاوات، ورق عنب وأجنحة دجاج

ســلطة البطاطس األملانية، تشــكيلة من الســلطات الطازجة تقدم مع مختارات من الدريســنج (خيار، ط½طم، جزر، فلفل أحمر، فلفل أخرض، كرنب 

أحمر)، ســلطة بنجر، ســلطة التونة، ســلطة فاصوليا، ســلطة فواكه البحر، سلطة كولسلو، سلطة متبل، طحينة، سلطة زبادي، مختارات من الخبز والزبدة

صدور الدجاج املحشــية بأرز بالخلطة واملكرسات "توب كاÆ"، رشائح الســمك الفيليه مع الكالي½ري والجمربي تقدم مع صوص الط½طم ورشائح البصل، 

كباب مشــوي، كفتة متبلة و مشــوية، رشائح اللحم البتلو مع صوص املرشوم، أرز خلطة بالزبيب واملكرسات، الزانيا مع املأكوالت البحرية، أرز صيادية، 

محايش مشــكلة "كوسة، ط½طم، فلفل"، بطاطس ويدج

مختارات من الحلوى الفرنســية الصغ�ة "ميلفيه، شــوكوالتة إكل�"، موس شــوكوالتة، كروكمبوش، كريم كراميل، تورتة صخر، تورتة بالك فورســت، تورتة 

بالفواكه، ســلطة الفواكه الطازجة، جييل بالفواكه، مختارات من الحلوى الرشقية الصغ�ة "كنافة، بسبوســة، جوالش" أم عيل، أرز بالل©، روان، لقمة القايض   

" ۲

بوفيه عشاء لـ ١٥٠ فرد

رشبات للمدعوين، مرشوب بارد مع العشــاء، عدد ٢ زجاجة مياه معدنية لكل طاولة، تورتة الفرح ٧ أدوار، إقامة ليلت� يف جناح شــامل اإلفطار 

والعشــاء وغرفة بدون مبيت للعريس، أو عدد ٢ غرفة بدون مبيت يف حالة الخطوبة، الزفة الدمياطي الشــه�ة، دي جي مصاحب طوال الحفل

رشائــح اللحوم الباردة، مختارات من الخبز والزبدة

كبيبة باللحمة املفرومة، سمبوســك بالجبنة، ســربينج رولز بالدجاج والخرضاوات

بطاطس مع املايونيز، تشــكيلة من الســلطات الطازجة تقدم مع مختارات من الدريســنج، تبولة مع زيت الزيتون، باباغنوج، حمص بالطحينة، زبادي، 

لبنة، ســلطة محمرة، سلطة يونا¹

رشائح الســمك املشــوي مع صوص الليمون والزبدة أو كفتة داوود باشــا، دجاج بانيه، رشائح اللحم البتلو مع صوص املرشوم، أو رشائح اللحم البقري 

مع صوص الفلفل األســود، كباب وكفتة مشــوية، محايش مشــكلة "كوســة، ط½طم، فلفل وورق عنب"، أرز بالخلطة بالزبيب واملكرسات، الزانيا 

باللحم املفروم، بطاطس ويدج

مختارات من الحلوى الفرنســية الصغ�ة "تارتليت، ميلفيه، شــرتودل التفاح، شــوكوالتة، فانيليا واكل�"، ســلطة الفواكه الطازجة، كريم كراميل، كريب 

يقدم مع صوص الفانيليا والشــوكوالتة، مختارات من الحلوى الرشقية الصغ�ة "كنافة، بسبوســة، جوالش" أم عيل، أرز بالل©، ٣ أنواع من التورت 

"شيكوالتة، فواكه وميلفيه"
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بوفيه عشاء لـ ٥٠ فرد

رشبات، مرشوب بارد مع العشــاء، عدد ٢ زجاجة مياه معدنية لكل طاولة، تورتة الفرح ٣ أدوار، إقامة ملدة ليلة يف غرفة شــاملة اإلفطار أو عدد واحد 

غرفة بدون مبيت يف حالة الخطوبة، الزفة الدمياطي الشــه�ة، دي جي، تصوير فيديو كام�ا  

رشائــح اللحوم الباردة، مختارات من الخبز والزبدة

كبيبة باللحمة املفرومة، سمبوســك بالجبنة، سربينج رولز بالخرضاوات

بطاطس مع املايونيز، تشــكيلة من الســلطات الطازجة تقدم مع مختارات من الدريســنج، تبولة مع زيت الزيتون، باباغنوج، حمص بالطحينة، 

زبادي، لبنة، فتوش، ســلطة محمرة، سلطة يونا¹

رشائح الســمك الفيليه املقيل مع الكالي½ري تقدم مع صوص التارتار أو كفتة داوود باشــا، دجاج بانيه، رشائح اللحم البتلو مع صوص املرشوم أو 

رشائح اللحم البقري مع صوص الفلفل األســود، كباب مشــوي، كفتة مشــوية، محايش مشــكلة "كوسة – ط½طم - فلفل وورق العنب"، أرز بالخلطة 

بالزبيب واملكرسات، كانيلو¹ باللحم املفروم، بطاطس ويدج، خضار ســوتيه.

مختارات من الحلوى الفرنســية الصغ�ة "تارتليت، ميلفيه، شــرتودل التفاح، شــوكوالتة، فانيليا واكل�، ســلطة الفواكه الطارجة، كريم كراميل، كريب 

يقدم مع صوص الفانيليا والشــوكوالتة، مختارات من الحلوى الرشقية الصغ�ة "كنافة، بسبوســة، جوالش، أم عيل، أرز بالل©"، ٣ أنواع من التورت 

"شيكوالتة، فواكه وميلفيه"

و حورس

تسوية ديك رويم
تسوية خفدة بتلو

تسوية خروف
ديك رويم "عن طريق الفندق"
خفدة بتلو "عن طريق الفندق"

خروف اكمل "عن طريق الفندق"
خدمة تقدمي سملون مدخن "طبق للك فرد"

خدمة تقدمي سملون مدخن "طبق كبري للك طاولة "
خدمة تقدمي سملون مدخن "سعر الفرد عىل البوفيه"

تغيري المسك لدجاج أو حلم
شاورما دجاج 

شاورما حلم
أيس كرمي لـ ٥٠ فرد

ركن كريب
ركن باستا

تشكيلة من أنواع اجلنب (إمينتال، جودة، شيدر، رويم، أبيض) "طبق كبري للك طاولة"
ركن فاهيتا

مقبالت رشقية عىل الطاوالت (كوبيبة حلم، مسبوسك جبنة، ورق عنب، محص)
إضافة دور تورتة
نافورة شيكوالتة

مكرسات "من اخلارج"

النبيذ
مرشوبات حكولية "الويسيك والفوداك... إخل"

المشبانيا
باكيج حبد أدىن 15 زجاجة وحد أقىص 25 زجاجة

بيــــــــــــــــرة
بار مفتوح (ساخن و بارد)




