روبى
 ٢١٠ق.ر
المازة الباردة
الحمص ،متبل ،تبولة ،فتوش ،لبنة ،فول بالزيت
شانكليش ,مودردارا فاصوليا ماكالي ،مخلل مخلل وزيتون
السلطة
سلطة خضراء مختلطة طازجة،
سلطة الجزر والتفاح مع البرتقال وعصير الليمون
سلطة الدجاج مع الفطر واألناناس مع المايونيز المجفف
سلطة النيسواز مع التونة والفول االخضر
سلطة فاصوليا خضرة
سلطة المعكرونة (سلطة المعكرونة مع الجبنة الفيتا)
سلطة الجرجير
شرائح الطماطم الطازجة ،والخيار
الصلصة :خل,صلصة الكوكتيل ،روب بالتوت األيطالى والفرنسى
خبز عربى
المازة الساخنة
كبة باللحم وسمبوسة بالخضار
الطبق الرئيسي
مشاوى عربية (مشاوى عربية شرقية من شيش الطاووق وكفتة اللحم )
صالونة باميا( ،لحم الضأن والبامية مع طعم التوابل العربية)
صدور الدجاج مع صلصة الكريمة والفطر
كباب حلة( ،لحم بقرى مطهو ببطء مع اليقطين المشوي و الجوز والزعتر)
كورما الدجاج الغنية كريمة الكاجو
معكرونة مع صلصة الطماطم والريحان
القرنبيط مع صلصة الكريمة بالفرن
ببطاطا سوتيه مع البهارات
الخضار الموسمية الطازجة
أرز الياسمين
الحلويات
موس الشوكوال,ترايفل الفواكه,كريم كاراميل,كيك موس الفاكهة,مهلبية,كيك الشيكوالتة,حلويات من المانجو
فواكه طازجة مقطعة,حلويات عربية,أم على ,سلة الفواكه الطازجة

المشروبات
مشروبات غازية ,عصيرباكت,مياه معدنية
باالضافة الى عضوية مجانية لمدة شهر للعروس والعريس بعد الحفل
WWW.DANACLUB.COM.QA

PHONE: 44960666/44960656
FAX: 44960633
E-MAIL : INFO@DANACLUB.COM.QA

Ruby

QAR 210
Cold Mezze
Hummus ,Moutabel ,Tabbouleh ,
Fattoush ,Labnhe ,beans with oil
Shanklish Mudardara ,green beans with
Makali with Tahina Lebanese fry vegetable
Mixed pickles and olives
Salad
Freshly Mixed Green Salad,
Carrot and Apple Salad with Orange Segments and Lime Juice,
Chicken salad, Mushrooms and Pineapple with Curried Mayonnaise
Nicoise salad with tuna, green beans and mix lettuce
Sweet corn salad with cherry tomato
Mix beans salad red Kidney Beans, Green Beans, White Beans in Chilly-Coriander Dressing
Tricolor Shell Pasta Salad with Feta Cheese, Cucumber, Cherry Tomato and Olives in Lemon Herb
Crispy Rocca Salad with Tomato, Garlic, Pine nut and Lemon dressing
Wedges fresh Tomato, sliced Cucumber.

Dressing: Vinaigrette, Thousand islands, Raspberry yogurt Italian, French
Arabic Bread
Hot mezze
Fried Meat kebbeh and Vegetable Sambousek
Main course
Arabic machawi (Orientale marinated Shish Taouk and lamb Kofta)
Yakhnit Bamia, lamb meat and okra with taste of Arabic spices
Thyme and lime marinated chicken breast with creamed mushroom sauce
Kabab hala, braised beef striploin with roast pumpkin and oregano jus
Chicken korma rich with cashew nuts cream
Penne tomato fresh basil sauce
Gratin cauliflower with gruyere cheese
Potatoes Lyonnaise
Fresh seasonal mosaic vegetables
Jasmine rice
Desserts
Chocolate marble mousse, Fruit trifle, Cream caramel,
Blueberry pasty slice, fruit Muhalabia, Rich Chocolate Cake
Fresh cut fruit, strawberry yoghurt cake, Assorted Arabic Sweet,
Umm Ali, fruit Display
Beverage
Packet juice , Soft Drink, Mineral Water
One Month membership free after your wedding
PHONE: 44960666/44960656
FAX: 44960633
E-MAIL : INFO@DANACLUB.COM.QA
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