
IFTAR MENU FOR 20 PERSONS قائمة إفطار رمضان لـ )٢٠( شخص

The set menu includes buffet tables,
plates & cutleries
The set menu does not include any
waiters or waitresses services.
Total Price 225 KD

القائمــة تتضمــن طــاوالت البوفيــه،
الصحون وعدة الطعام

القائمــة التتضمــن أي خدمــة
مضيفين أو مضيفات

السعر اإلجمالي: ٢٢5 د.ك.

www.maiscatering.com

@maiscatering

Choice of 4 Salads & Cold Appetizers
□□ Hummus □□ Warak Inab
□□ Tabouleh □□ Strawberry Avocado Salad
□□ Fattoush □□ Hummus Muhammara
□□ Moutabel □□ Eggplant Moussaka
□□ Rocca Beetroot □□ Rocca Zaatar Feta

اختيارك لـ ٤ من السلطات والمقبالت الباردة
□□ ورق عنب □□ حمص

□□ سلطة الفراولة باآلفوكادو □□ تبولة
□□ حمص محمرة □□ فتوش

□□ مصقعة باذنجان □□ متبل
□□ سلطة جرجير وزعتر مع جبنة الفيتا □□ سلطة جرجير وشمندر

Choice of 3 Desserts
□□ Saffron Cake □□ Mouhalabiya Ghazl El Banat
□□ Ramadan Sweet Tray □□ Um Ali
□□ Kunafa Bites □□ Date Pudding
□□ Chocolate Goodness Cake   

اختيارك لـ ٣ من الحلويات
□□ مهلبية مع غزل البنات □□ كيكة الزعفران

□□ أم علي □□ صينية حلويات رمضان
□□ كيكة بودينغ بالتمر □□ لقمات كنافة بالجبن

□□ شوكليت جودنيس كيك  

Choice of 3 Round Chaffing Dishes
□□ Spinach Ricotta Stuffed Chicken □□ Mozzat Oriental Rice
□□ Kabbab & Shish Taouk □□ Mixed Grill
□□ Okra Stew with White Rice □□ Chicken Stroganoff
□□ Kibbeh Bil Laban □□ Ravioli Pink Sauce
□□ Chicken Biriyani □□ Bechamel 
□□ Chicken Makbous □□ Koussa Warak Inab 

اختيارك لـ ٣ من السخانات الدائرية
□□ موزات لحم مع أرز شرقي □□ دجاج محشي بالسبانخ والجبنة

□□ مشويات مشكلة □□ كباب وشيش طاووق
□□ دجاج ستروجونوف □□ مرق بامية مع أرز أبيض

□□ رافيولي مع صلصة وردية □□ كبة باللبن
□□ معكرونة بالبشاميل □□ برياني دجاج

□□ كوسا وورق عنب □□ مكبوس دجاج

Choice of 2 Hot Appetizers
(2 Halves in 1 Rectangular Chaffing Dish)
□□ Mussakhan Roll □□ Mixed Pastries
□□ Shawarma Roll Mix □□ Fried Kibbeh
□□ Batata Harra

اختيارك لـ ٢ من المقبالت الساخنة
)نصفين في ١ سخان مستطيل(

□□ معجنات مشكلة □□ مسخن رول
□□ كبة مقلية □□ شاورما رول مشكل

□□ بطاطا حرة

Choice of 1 Soup
□□ Chicken Soup □□ Lentil Soup

اختيارك لـ ١ من الشوربة
□□ شوربة عدس □□ شوربة دجاج

The buffet includes the following items

▪ Dates ▪ Soft Drink

▪ Laban Drink ▪ Mineral Water

يقدم مع البوفيه األصناف التالية
▪ مشروبات غازية ▪ تمر

▪ مياه معدنية ▪ مشروب اللبن


