قائمة احلفالت

Menu No: 1
SALAD & APPETIZER
Macaroni Salad - Potato Salad - Sweet Corn Salad
Cabbage Salad - Fattoushe - Cucumber W/youghurt
Wine Leaves - Baba Gannoushe - Mutabbel Hommos Tabbouleh - Kebbeh Sambooseh - Fatayer
MAIN COURSES
Grill Chicken Bbq Sauce - Roasted Fish Fillet Beef
Strogonof - Dolma - Macaroni Beshamel Mixed Grill Roasted Lamb Saffron Sauce Potato Alaforno - Biriyani Rice
- Ratatouille
DESSERT
Tiramisu-chocolate Mousse Cake - Black Forest Stycky
Dates Poding - Assorted Mousse Cream Caramel - Assorted
French Pastry - Oum Ali - Fruit Triffle - Assorted Arabic
Sweet - Fresh Fruit Display
DRINKS
Orange Juice - Mango Juice - Lemon Juice Strawberry
Juice - Mineral Water Tea-Arabic Coffee - Soft Drinks
Ps: Seef reserves the right to change the menus or some of it's items without prior notice

حفالت • معارض • مؤتمرات

1 قـــائــمـــــــــة
السلطات

سلطة املكرونة – سلطة البطاطس – سلطة الذرة سلطة
الشمندر – سلطة ميموزا – سلطة امللفوف فتوش – خيار
 بابا غنوش – متبل – محص- باللنب – لبنة بالنعناع – ورق عنب
– تبولة كبة – سمبوسة – فطاير

األطباق الرئيسية
دجاج مشوي بالتوابل – ظفائر اللحم بصلصة الفطر سمكة حارة
– صينية حلم مع الزعفران حماشي مشكلة – مشويات مشكلة
مكرونة بالباشميل – أرز برياين بطاطس بالفرن – خضار مطبوخة

احللويات

ترياميسو – كيكة موسي الشكوالتة – كيكة الغابة السوداء

 تريفل- كيكة التمر – موسي مشكل – كرمي كراميل – أم علي

 تشكيلة حلويات فرنسية- الفواكه – تشكيلة احللويات العربية
هرم الفواكه الطازجة

املشروبات

عصري برتقال – عصري ماجنو – عصري ليمون – عصري فراولة
 مشروبات غازية-  مياه معدنية – شاي – قهوة عربية-

 حتتفظ إدارة السيف لنفسها بتغيري القوائم او أجزاءا منها دون أشعار مسبق: مالحظه
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قائمة احلفالت

Menu No: 2
SALAD
Macaroni Salad - Potato Salad - Sweet Corn Salad Beetroot Salad - Mimosa Salad - Cabbage Salad Fattoushe
- Cucumber W/yogurt - Labneh W/mint Wine Leaves
- Baba Gannoushe Mutabbel - Hommos - Tabouleh
- Kebbeh Sambooseh - Fatayer
MAIN COURSES
Grill Chicken Bbq Sauce - Roasted Fish Filet Beef
Strongonof - Dolma - Chinese Shrimps Mixed Grill
- Macaroni Beshamel Daoud Basha - Jarish - Ratatouille Biriyani Rice - Potato Alaforno
DESSERT
Tiramisu - Chocolate Mousse Cake - Black Forest Stycky
Dates Poding - Assorted Mousse Cream Caramel
- Assorted French Pastry Oum Ali - Fruit Triffle - Assorted
Arabic Sweet - Muhalabiya - Awamet Fresh Fruit Display
DRINKS
Orange Juice - Mango Juice - Lemon Juice - Strawberry
Juice - Mineral Water - Tea-arabic Coffee - Soft Drinks
Ps: Seef reserves the right to change the menus or some of it's items without prior notice

حفالت • معارض • مؤتمرات

2 قـــائــمـــــــــة
السلطات
 سلطة- سلطة املكرونة – سلطة البطاطس – سلطة الذرة
الشمندر – سلطة مميوزا – سلطة امللفوف خيار باللنب – لبنة
بالنعناع – ورق عنب فتوش – بابا غنوش – متبل – محص تبولة
– كبة – سمبوسة – فطاير

األطباق الرئيسية

دجاج مشوي بالتوابل – ظفائر اللحم بصلصة الفطرحماشي

مشكلة – ربيان على الطريقة الصينية – جريش سمكة حارة

– مشويات مشكلة – مكرونة بالباشميل جريش – بطاطس

بالفرن – أرز برياين خضار مطبوخة

احللويات

ترياميسو – كيكة موسي الشكوالتة – كيكة الغابة السوداء
 تريفل- كيكة التمر – موسي مشكل – كرمي كراميل – أم علي
 تشكيلة-الفواكه – تشكيلة احللويات العربية – مهلبية عوامات
احللويات الفرنسية هرم الفواكه الطازجة

املشروبات

 مياه- عصري فراولة- عصري ليمون- عصري ماجنو-عصري برتقال
 قهوة عربية مشروبات غازية- شاي-معدنية

 حتتفظ إدارة السيف لنفسها بتغيري القوائم او أجزاءا منها دون أشعار مسبق: مالحظه
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قائمة احلفالت

Menu No: 3
SALAD & APPETIZER
Florida Salad - Cabbage Salad - Fattoushe - Khiar Bil Laban
- Labneh W/mint - Macaroni Salad - Potato Salad - Sweet
Corn Salad - Beetroot Salad Mimosa Salad - Okra Salad
- Wine Leaves Baba Gannoushe - Mutabbel - Hommos
Tabbouleh - Kebbeh - Sambooseh - Fatayer
MAIN COURSES
Chinese Shrimps - Mixed Grill - Macaroni Beshamel Jarish Veal With Oyster Sauce - Grill Chicken Bbq Sauce - Roasted
Fish Filet - Beef Strongonoff Daoud Basha - Lasagne Potato Alaforno Staffed Turky Safron Sauce - Dolma Biriyani
Rice - Ratatouille
DESSERT
Tiramisu - Chocolate Mousse Cake - Black Forest Stycky
Dates Podding - Assorted Mousse - Cream Caramel Assorted French Pastry - Aish Alsaraya - Oum Ali - Fruit
Triffle - Assorted Arabic Sweet - Muhalabiya - Awamet
Fresh Fruit Display

حفالت • معارض • مؤتمرات

3قـــائــمـــــــــة
السلطات

 لبنة-  خيار بالنب- فتوش- سلطة امللفوف-سلطة فلوريدا
 سلطة الذرة-  سلطة البطاطس- سلطة املكرونة-بالنعناع
 ورق عنب- باميا بالزيت-  سلطة ميموزا- سلطة الشمندر فطاير- سمبوسة- كبة-  محص- متبل- بابا غنوش-  تبولة-

األطباق الرئيسية

 مكرونة- مشويات مشكلة-روبيان على الطريقة الصينية

 جريش- تركي حمشي- حلم بصلصة احملار-بالباشميل

 الزانيا سمكة حارة- دجاج مشوي بالتوابل – حماشي مشكلة

 خضار-  بطاطس بالفرن-  اللحم بصلصة الفطر- ظفائر أرز برياين- داوود باشا- مطبوخة

احللويات

 كيكة الغابة السوداء- كيكة موسي الشوكوالتة-ترياميسو

 تريفل-  أم علي- كرمي كراميل-  موسي مشكل-كيكة التمر

 تشكيلة- مهلبية عوامات- تشكيلة احللويات العربية-الفواكه
 عيش السرايا- هرم الفواكه الطازجة- احللويات الفرنسية

DRINKS
Orange Juice - Mango Juice - Lemon Juice W/mint
Strawberry Juice - Mineral Water - Tea - Arabic Coffee Soft Drinks

 مشروبات غازية-  قهوة عربية- شاي- مياه معدنية- فراولة

Ps: Seef reserves the right to change the menus or some of it's items without prior notice

 حتتفظ إدارة السيف لنفسها بتغيري القوائم او أجزاءا منها دون أشعار مسبق: مالحظه

املشروبات

 عصري-  عصري ليمون بالنعناع-عصري برتقال – عصري ماجنو
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قائمة احلفالت

Menu No: 4
SALAD @ APPETIZER
Florida Salad - Gannage Salad - Fattoushe - Okra Salad
Khiar Bil Laban - Labneh W/mint - Macaroni Salad
Potato Salad - Sweet Corn Salad - Mimosa Salad Nicoise
Salad - Okra Salad - Wine Leaves Mutabbel - Hommos Tabbouleh - Kebbeh Beetroot Salad - Sambooseh - Fatayer
MAIN COURSES
Veal With Oyster Sauce - Staffed Turky Safron Sauce
Macaroni Beshamel - Chicken Lemon Sauce - Mixed
Grill - Jarish - Chinese Shrimps Roasted Fish Filet - Beef
Strogonoff Lasagne - Grill Chicken Bbq Sauce Daoud
Basha - Dolma - Mousaka Potato Alaforno - Biriyani Rice Ratatouille
DESSERT
Tiramisu - Chocolate Mousse Cake - Black Forest Stycky
Dates Podding - Assorted Mousse - Cream Caramel Assorted French Pastry - Aish Alsaraya Oum Ali - Fruit Triffle
- Assorted Arabic Sweet Muhalabiya - Awamet - Fresh Fruit
Display

حفالت • معارض • مؤتمرات

4 قـــائــمـــــــــة
السلطات

 لبنة-  خيار باللنب- فتوش-  سلطة امللفوف- سلطة فلوريدا
 سلطة الذرة-  سلطة البطاطس- سلطة املكرونة-بالنعناع
 سلطة نيسواز – باميا-  سلطة ميموزا- سلطة الشمندر تبولةكبة- محص- متبل- بابا غنوش-  ورق عنب-بالزيت
 فطاير- سمبوسة-

األطباق الرئيسية

 حلم-  روبيان على الطريقة الصينية- الزانيا-مشويات مشكلة
 مكرونة-  حماشي مشكلة- تركي حمشي-بصلصة احملار
بالباشميل – دجاج بصلصة الليمون – جريش دجاج مشوي
 ظفائر اللحم بصلصة الفطر مسقعة – أرز برياين-بالتوايل
 أرز مقلي- بطاطس بالفرن-  داوود باشا – سمكة حارةباخلضار

احللويات

 كيكة الغابة السوداء- كيكة موسي الشكوالتة-ترياميسو
 تريفل-  أم علي- كرمي كراميل- موسي مشكل-كيكة التمر
 تشكيلة-  مهلبية عوامات- تشكيلة احللويات العربية-الفواكه
 عيش السرايا- هرم الفواكه الطازجة- احللويات الفرنسية

املشروبات

DRINKS
Orange Juice - Mango Juice - Strawberry Juice Lemon Juice
W/mint - Mineral Water - Tea - Arabic Coffee - Soft Drinks

 عصري-  عصري ليمون بالنعناع- عصري ماجنو-عصري برتقال
 مشروبات غازية-  قهوة عربية- شاي- مياه معدنية- فراولة

Ps: Seef reserves the right to change the menus or some of it's items without prior notice

 حتتفظ إدارة السيف لنفسها بتغيري القوائم او أجزاءا منها دون أشعار مسبق: مالحظه
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