
Ghabka Set Menu For 25 Persons قائمة غبقة رمضان لـ ٢٥ شخص

This set menu includes two 
waiters or waitresses.
Total Price 270 KD

القائمـــة تتضمـــن 2 خدمـــة
مضيفــين أو مضيفــات

السعــر اإلجمالـي: ٢7٠ د.ك.

www.maiscatering.com

@maiscatering

Choice of 5 Salads & Cold Appetizers
□□ Fattoush Mais Alghanim □□ Hummus
□□ Tabouleh □□ Baba Ghannouj
□□ Corn Salad □□ Warak Inab Bil Zeit
□□ Greek Salad □□ Fattet Eggpalnt 
□□ Rocca Zaatar Feeta Cheese □□ Eggplant Mousaka 
□□ Caesar Salad □□ Fattet Falafel 

اختيارك لـ ٥ من السلطات والمقبالت الباردة
□□ حمص □□ فتوش ميس الغانم

□□ بابا غنوج □□ تبولة
□□ ورق عنب بالزيت □□ سلطة ذرة

□□ فتة باذنجان □□ سلطة يونانية
□□ مصقعة باذنجان □□ سلطة جرجير بالزعتر وجبنة الفيتا

□□ فتة فالفل □□ سلطة سيزر

Choice of 3 Desserts
□ □ Um Ali □ □ Assorted Mini Cake Bites
□ □ Kounafa Cheese □ □ Mouhalabiya with Ghazel Banat
□ □ Date Pudding □ □ Classic Tiramisu 
□ □ Saffron Cake

اختيارك لـ ٣ من الحلويات
□□ تشكيلة ميني كيك □□ أم علي

□□ مهلبية مع غزل البنات □□ كنافة بالجبنة
□□ كالسيك تيرامسيو □□ بودينغ بالتمر

□□ كيكة الزعفران 

Choice of 4 Round Chaffing Dishes
□ □ Arrayes Halloumi □ □ Lamb Mozzat with Biryani Rice
□ □ Mixed Grill □ □ Chicken Biryani
□ □ Lamb Makbous □ □ Spinach Ricotta Stuffed Chicken
□ □ Kofta Bil Saniya □ □ Chicken With Cream
□ □ Kibbeh Bil Laban With White Rice □ □ Ravioli In Pink Sauce
□ □ Macaroni  Bachamel □ □ Koussa warak Inab

اختيارك لـ 4 من السخانات الدائرية
□□ موزات لحم مع أرز برياني □□ عرايس حلوم

□□ برياني دجاج □□ مشويات مشكلة
□□ دجاج محشي بالسبانخ وجبنة ريكوتا □□ مجبوس لحم

□□ دجاج بالكريمة □□ كفتة بالصينية
□□ رافيولي بالصلصة الوردية □□ كبة باللبن مع أرز أبيض

□□ كوسا وورق عنب □□ معكرونة بالبشاميل

Choice of 2 Hot Appetizers
□ □ Batata Harra □ □ Chicken Fajita Roll
□ □ Chicken Liver □ □ Assorted Mixed Pastries
□ □ Skillet Tikka □ □ Mini Kibbeh Sajiya

اختيارك لـ ٢ من المقبالت الساخنة
□□ فاهيتا دجاج روول □□ بطاطا حارة
□□ معجنات مشكلة □□ كبدة دجاج

□□ ميني كبة صاجية □□ قالية تكة

Hot & Cold Beverages

□□  Assorted Soft Drinks □ □ Fresh Lemon Mint

□ □ Mineral Water □ □ Fresh Orange

□ □ Tea □ □ Strawberry Juice

□ □ Coffee

المشروبات الباردة والساخنة
□ □ عصير ليمون طازج □ □ مشروبات غازية
□ □ عصير برتقال طازج □ □ مياه معدنية

□ □ عصير فراولة □ □ شاي
□ □ قهوة 


