

Buffet :

Sunday Dinner Menu

 Soup
 Soup Harira
 Vegetable Soup
 Salad
 Salad Selections &Salad Dressings


Hot Buffet

 Beef Goulash
 Chicken Grilled
 Grilled Fish
 Calamari Shredded
 Chicken Cacciatore


Charcoal Grilled

 Beef Steak
 Chicken


Carving

 Whole Roasted Duck


Dessert

 Seasonal Fresh Fruit
 Assorted Oriental
 French Pastry

:

بوفيه يوم االحد



 شوربه
شوربه حريره



 شوربه خضار
سالطات



 تشكيله يوميه من اجود انواع السالطات
بوفيه السخن



 بيف جوالش
 دجاج علي الجريل

 كليماري
 دجاج كاتشيتوري
جريل علي الفحم



 شرائح لحم ستيك
 دجاج مشوي
كارفنج



 بط محمر
الحلو



 فاكهه الموسم
تشيكيله من الحلويات الشرقيه و الغربيه





Buffet :

Monday Dinner Menu

 Soup
 Seafood Bisque Soup
 Vegetable Soup



بوفيه يوم االثنين

 Salad Dressings



 شوربه
) شوربه بسك (ثمار البحر

Salad

 Salad Selections &



:



 شوربه خضار
سالطات



 تشكيله يوميه من اجود انواع السالطات

Hot Buffet

بوفيه السخن

 Beef Stew
 Chicken grilled

 Octopus Ragout



 لحمه بقري ستيك مع خضار
 طاجن اخطبوط

 calamari Provencal

 كليماري باطماطم



 دجاج علي الجريل

Charcoal grilled

 Mullet Fish

(Boury)

جريل علي الفحم



 Tilapia Fish (Bolty)

 سمك بوري مشوي



 سمك بلطي مشوي

Carving

 Fish Fillet with Herbs‘


Dessert

 Seasonal Fresh Fruit
 Assorted Oriental and


French Pastry

كارفنج



 لحمه فيليه مع صوص االعشاب
الحلو



 فاكهه الموسم
تشيكيله من الحلويات الشرقيه و الغربيه





Buffet :

Tuesday Dinner Menu

 soup
 Onion Soup
 Tortilla Soup


Salad

 Selections &Salad Dressings

:

بوفيه يوم الثالثاء



 شوربه
شوربه بصل فرنساوي



 شوربه تورتيال
 تشكيله يوميه من اجود انواع السالطات

 Hot buffet

 تشكيله ساالت

 Meat balls

 بوفيه السخن

 Chicken Milanese

 Seafood cannelloni
 Grilled fish


Charcoal grilled

 Chicken Shish
 Whole Fish


Carving

 Roasted Veal Leg
 Dessert
 Seasonal fresh fruit
 Assorted oriental and


French Pastry

 كرات اللحم بالصلصه
 صدور الدجاج ميالنيزي علي الجريل
 سمك جريل
 كنالوني بثمار البحر
جريل علي الفحم



 شيش طاووق
 سمك مشوي
كارفنج



 فخدي بتيلو محمرة
 الحلو

- فاكهه الموسم
تشيكيله من الحلويات الشرقيه و الغربيه





Buffet :

Dinner Menu
Wednesday Dinner Menu

 Soup


Minestrone Soup

 Broccoli cream Soup
 Salad
 Selections &Salad Dressings
 Hot buffet
 Beef stroganoff
 Chicken Florentine stuffed

 Chicken tikka
 Sautéed Clams


Charcoal grilled

 Whole Fish
 Beef Liver


Carving

 Whole Roasted Chicken
 Dessert
 Seasonal fresh fruit
 Assorted oriental and


French Pastry

:

بوفيه مفتوح



 شوربه
شوربه منيستروني



 شوربه بروكلي بالكريمه
 سالطات
 تشكيله يوميه من اجود انواع السالطات
 بوفيه السخن
 بيف ستراجانوف
 دجاج محشي سبانخ
 دجاج تيكا
 جندوفلي سوتيه
جريل علي الفحم



 سمك
 كبده جريل
كارفنج



 دجاج محمر
 الحلو

- فاكهه الموسم
تشيكيله من الحلويات الشرقيه و الغربيه



Thursday Dinner Menu


Buffet :

 Soup


Lintel Soup



Hot Buffet

شوربه عدس





 من اجود انواع السالطات
بوفيه السخن



 لحمه كمونيه

 Beef Cumin

 طاجن سمك

 Fish Oven -Tomato Sauce

 دجاج محشي

 Chicken Top Cape




 تشكيله يوميه

 Salad Selections
&Salad Dressings

شوربه

سالطات

Salad





 شوربه لسان عصفور

 Risoni Pasta Soup



بوفيه يوم الخميس

جريل علي الفحم

Charcoal Grilled



 Beef liver grilled

 كبدة جريل

 Beef kofta

 كفته لحمه



كارفنج

Carving

 لحمه ضاني محمرة

 Roasted lamb




الحلو

Dessert



- فاكهه الموسم

 Seasonal fresh fruit
 Assorted oriental and French Pastry


تشيكيله من الحلويات الشرقيه و الغربيه

Daily From 18:30 – 21:30





Buffet :

Friday Dinner Menu

 Chicken Cream Soup
 Beans Soup
 Salad
 Selections &Salad Dressings

:

بوفيه مفتوح



 شوربه
شوربه دجاج بالكريمه



 شوربه فاصوليا

 Hot buffet

 سالطات

 Beef kofta

 تشكيله يوميه من اجود انواع السالطات

 Mexican Chicken
 Fried Fish
 Grilled fish


Charcoal grilled

 Beef kebab
 Whole Fish


Carving

 Breaded Beef Wellington
 Dessert
 Seasonal fresh fruit
 Assorted oriental and


French Pastry

 بوفيه السخن
 كفته لحمه
 دجاج مكسيكي
 سمك فيليه جريل
جريل علي الفحم



 شيش كباب
 سمك مشوي
كارفنج



 لحم بقري فيليه ولنجتون
 الحلو
- فاكهه الموسم

تشيكيله من الحلويات الشرقيه و الغربيه



Saturday Dinner Menu


Buffet :

 Soup

:

وم السبت

 Ezogelin Soup
 Beef Broth soup


Salad

ازوجالين
لحمه

 Selections &Salad Dressings


Hot buffet

 Beef Shredded


Chicken

 Seafood Tagin

يوميه من اجود انواع السالطات

سخن

ريديت مع صويا صوص

م بوبيت

 Beef Bobiet


Charcoal grilled

 Crabs & Fish
 Chicken


Carving

سي فوود

علي الفحم
كابوريا

شوي

 Whole Roasted Turkey


Dessert

مي محمر

 Seasonal fresh fruit
 Assorted oriental and

-موسم

