
اختيــــارك من السلطـــات واملقبـــالت البـــاردة التاليـــة )6 أصنــــاف(
• سلطــــة جرجــــري مع شمنــــدرسلطــــة جرجــــري مع شمنــــدر• فتــــــوش ميس الغانـــمفتــــــوش ميس الغانـــم• تبــــولةتبــــولة

• سلطـــة ســــيزرسلطـــة ســــيزر• سلطــة خــس مع  أفوكــادو وفراولــةسلطــة خــس مع  أفوكــادو وفراولــة• سلطــــة جــــاردن فالفــــلسلطــــة جــــاردن فالفــــل
• سلطـــة باســـتاسلطـــة باســـتا• سلطــــة ذرةسلطــــة ذرة• سلطــــة يونانــــيةسلطــــة يونانــــية

• حمــــص حممــــرةحمــــص حممــــرة• حمــــص بريوتــــيحمــــص بريوتــــي• حمــــصحمــــص
• فتــــة الباذنــــجانفتــــة الباذنــــجان• لبنــــة بالثــــوملبنــــة بالثــــوم• ورق عــــنبورق عــــنب

• متبــــلمتبــــل• مصقعــــة باذجنــــانمصقعــــة باذجنــــان• حممــــرةحممــــرة

قائمـــة لعــدد 30 شخــص

العصائــر: عصـــري برتقــــال طــــازج - عصـــري ليمــــون نعنــــاع طــــازج - عصـــري فراولـــة - عصـــري ماجنــــوالعصائــر: عصـــري برتقــــال طــــازج - عصـــري ليمــــون نعنــــاع طــــازج - عصـــري فراولـــة - عصـــري ماجنــــو

املشروبــــات الساخنــــة: الشـــاي والقهــــوة العربيـــــةاملشروبــــات الساخنــــة: الشـــاي والقهــــوة العربيـــــة

ميـــــاه معدنيــــة - مشروبــــات غازيـــــةميـــــاه معدنيــــة - مشروبــــات غازيـــــة

عدد ٢ خدمـــــة )رجـــال أو نســــاء(عدد ٢ خدمـــــة )رجـــال أو نســــاء(

السعـــــر للشخص ١٢،٥٠٠ دينــــــار كويتـــــيالسعـــــر للشخص ١٢،٥٠٠ دينــــــار كويتـــــي

جميــع القوائــم تشمــل ما يلــي:

www.maiscatering.com

@maiscatering

اختيــــارك من احللويــــات التالــــية )4 أصنـــــاف(
• كيــك الزعفـــرانكيــك الزعفـــران• أم علــــيأم علــــي• مـــــوس شوكـــــوالمـــــوس شوكـــــوال

• ميلفيـــــه بالفراولــــة و املـــــوزميلفيـــــه بالفراولــــة و املـــــوز• ستيكــــي دـــيت بودينــــغستيكــــي دـــيت بودينــــغ• ترياميســـــوترياميســـــو
• حلـــويات شرقيــــةحلـــويات شرقيــــة• مكعبـــــات براونـــــيمكعبـــــات براونـــــي• كنافــــــة بايتـــــسكنافــــــة بايتـــــس
• وربــــات قشطــهوربــــات قشطــه

اختيــــارك من املقبـــــالت الساخنـــــة التالــــية )2 صنـــف(
• كبـــدة دجـــاج مقلــــيةكبـــدة دجـــاج مقلــــية• مسخــــن رولمسخــــن رول• معجـــنات مشكلـــةمعجـــنات مشكلـــة

• كـــرات معكرونــــه باجلــــنبكـــرات معكرونــــه باجلــــنب• جوانــــح دجـــاج لوليبــــوبجوانــــح دجـــاج لوليبــــوب• شاورمــــا رول )حلـــم أو دجـــاج(شاورمــــا رول )حلـــم أو دجـــاج(

اختيــــارك من األطبـــــاق الرئيسيـــــة التالـــــية )٥ أصنـــــاف(
• مشـــويات مشـــويات دجــاجدجــاج مشكـــل مشكـــل• مشـــويات مشـــويات كبــــاب مشكـــلكبــــاب مشكـــل• مشـــويات مشكلـــةمشـــويات مشكلـــة

• بريانـــــي دجــــاجبريانـــــي دجــــاج• بريانــــي حلــــمبريانــــي حلــــم• مكبــــوس حلــــممكبــــوس حلــــم
• دجــــاج مكانــــي دجــــاج مكانــــي / / أرزأرز• دجــــاج سرتوجنـــوف دجــــاج سرتوجنـــوف  /  / أرز أبيـــضأرز أبيـــض• مــرق باميــة / مــرق باميــة / أرز أبيــــضأرز أبيــــض

• دجـاج حمشي بالسبانـخ وجبنـة ريكـوتادجـاج حمشي بالسبانـخ وجبنـة ريكـوتا• دجـــــاج بالفــــريكدجـــــاج بالفــــريك • كوســــا وورق عنــــبكوســــا وورق عنــــب
• رافيولـــي بالصلصــــة الورديــــةرافيولـــي بالصلصــــة الورديــــة• معكرونـــــة بالبشامــــيلمعكرونـــــة بالبشامــــيل• الزانـــــياالزانـــــيا


