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7 ٧Cold Appetizers & 
Salad Corner

اابلردة بلات  المق� والسلط�اترنك  
A variety of the following:
Hummus
Mutabal
Fattoush
Taboula
Babaganouj
Yalenji
Rocca Salad
Greek Salad
Pasta Salad
Muhamara
Spinach with olive oil
Okra with olive oil
Musakaa
Assorted fried vegetables
Halloumi Salad
Seafood Salad
Assorted fresh mixed vegetables
Foul Mukalla
Harak Esbaoo
DRESSING (French dressing, 
Vinaigrette & Thousand Island)

تشكيلة مما يلي : 
محص ابلطحينة

متبل ابذجنان
فتوش
تبولة

اباب غنوج
ايلنجي  )ورق عنب(

سلطة جرجري مع البصل والسماق 
سلطة يواننية مع جبنة الفيتا

سلطة ابستا
حممرة مع اجلوز
سبانخ ابلزيت
ابمية ابلزيت

مسقعة الباذجنان مع الطماطم
مقايل خضار مشكلة )ابذجنان / فلفل اخضر / 

كوسا / بطاطا / زهرة (
سلطة جبنة احللوم
سلطة مثار البحر

تشكيلة من اخلضراوات الطازجة
فول مقلى ابلكزبرة والثوم مع اللنب

حراق أصبعو 
 تشكيلة من الصلصات املرافقة )فرينش 

دريسينغ / فينيغريت / اثوزند ايالند(





7 ٧Hot Appetizers 
�ة �ن ااسل�ن بلات  المق� رنك 

A variety of the following:
Cheese / Meat sambosek

Fried meat kebbeh
Meat sausages
Batata Mutafayeh
Sujok Roll
Chicken Musakhan Kebbeh
Grilled Chicken Wings
Muffarakeh Zucchini
Mixed Fatayer (cheese, spinach, 
meat)
Mixed Samosa (cheese, meat & 
vegetable)

تشكيلة مما يلي :
مسبوسك حمشي )ابجلنب / ابللحم (

على الطريقة الشامية  
كبة حلم مقلية 

نقانق حلم 
بطاطا مطفاية ابلكزبرة واحلمض والثوم 

لفائف سجق 
كبة مسخن دجاج 

جوانح دجاج مشوية 
مفركة كوسا ابللحمة  

تشكيلة فطاير )جنب / حلم / سبانخ  ( 
مسوسة حمشية ) ابجلنب / ابللحم / 

ابخلضار( على الطريقة القطرية  

Soup Corner بات  اوشلر� رنك 
A variety of the following:
Lentil Soup
Onion Soup

تشكيلة مما يلي :
شوربة عدس مع اخلرب احملمص
شوربة البصل خبز الكروتون





7 ٧Main Course ي ي ئ
ارل� بق  الط�

Assorted Stuffed vegetables with rice 
(Mahashi)
Meat/Chicken Freekeh with green 
peas & nuts
Shish Burak
Chicken Molokhiyah
Yasmine Palace Kufta (stuffed with 
mushroom, cheese, nuts & vegetable)
Seafood Biryani
Fattet Batenjan (eggplant) 
Chicken Musakhan
Thareed Lahem
Pasta Primavera (vegetables)
Couscous with vegetable   

Side Dishes
(Vermicelli Rice, Mashed Potato, 
Sautéed Vegetable)

Carving Station
Whole Lamb Ouzi with Rice

تشكيلة من اخلضراوات احملشية ابلرز و اللحم 
)حماشي (

فريكة دجاج/ حلم مع البازالء واملكسرات
شيش برك )رقائق عجني حمشية ابللحمة 

والصنوبر بصلصة اللنب املطبوخ مع الكزبرة 
والثوم (

ملوخية دجاج مع االرز 
كفتة قصر اليامسني احملشية ابلفطر
واجلبنة واملكسرات مع اخلضار  

برايين مثار البحر 
مسخن دجاج ابلسماق البلدي
ثريد حلم على الطريقة القطرية

ابستا )خضار( برميافريا
كوسكوسي مع اخلضار وصلصة الطماطم

فتة ابذجنان

املرافقات 
) أرز ابلشعريية / بطاطا مهروسة / خضار 

مطهية على البخار (

ركن خاروف األوزي مع األرز على 
الطريقة القطرية 



7 ٧Ramadan Traditional 
Dishes Corner

ي�ة ي�د� ال�ةقل� راضمن  اابطق  رنك 
Foul Mudamas Bel-zait 
(Garlic, olive oil & lemon)
Foul Bel-Laban(Yogurt & Tahina 
Sauce with olive oil)

فول مدمس ابلزيت
) ثوم / زيت زيتون  / ليمون (

فول ابلطحينة
) لنب  /  طحينة /  زيت زيتون (

Kids’ Corner االافطل �اوكالت   م رنك 
Pasta with Tomato Sauce
Pasta with creamy sauce
Chicken Nuggets
Mini Pizza
French Fries
Mini Burger
Hotdog
Special soup for kids
Cupcake
Popcorn
Marshmallow
Chocolate Fountain
Fruit Salad
Orange Juice

ابستا مع صوص الطماطم
 ابستا مع صوص الكرمية 

دجاج انغيت 
ميين بيتزا

بطاطا مقلية 
ميين برغر 
هوت دوغ

شوربة األطفال اخلاصة
كب كيك 

بوشار 
مارمشيلو
شوكوال 

سلطة فواكه
عصري برتقال 





7 ٧Sweet Corner ات الحل�و�ي رنك 
A selection of oriental 
dessert
Cashew nuts baklawa
Pistachio nuts baklawa
Logaimat
Znoud Al sett stuffed with cream
Warbat with cream
Um Ali
Whole nut Katayef
Katayef with cream
Katayef with dates
Namura with cream
Esh Al-bulbul
Dates Mamoul
Tamriyeh
Aseeda
Kunafa with cream
Harissa
Helatiya
Muhalabiya
Rice Pudding
Andalusia with cream and caramel
Oreo Nutella delight
Lotus Nutella delight
Digestive Nutella delight
Fruit Salad
Aish Al-sarya

تشكيلة لذيذة من احللوايت 
الشرقية الفاخرة

بقالوة ابلكاجو 
بقالوة ابلفستق احلليب 

لقيمات على الطريقة القطرية
زنود الست ابلقشطة البلدية  

ورابت ابلقشطة البلدية 
أم علي 

قطايف ابجلوز 
قطايف ابلقشطة 

قطايف ابلتمر
منورة ابلقشطة 

عش البلبل
معمول ابلتمر

متريه
عصيدة

كنافة ابلقشطة البلدية 
هريسة ابلسمنة العربية 

هيلطية ابلفستق وجوز اهلند 
مهلبية 

رز ابحلليب 
اندلسية مع القشطة و الكراميل 

اوريو نوتيال  دياليت 
لوتس نوتيال دياليت 

داجيستيف نوتيال دياليت 
سلطة فواكه

عيش السرااي 





7 ٧Yasmine Palace 
Kunafa Corner

ي�ن اسم� الي رصق  انكف�ة  رنك 
Hard Kunafa with cheese
Soft Kunafa with cheese

كنافة خشة ابجلنب 
كنافة انعمة ابجلنب 

Ramadan Traditional 
Drinks Corner

ن�ي�ة ارلاضم� بات  ارشملو� رنك 
A variety of the following:
Jalab 
Kamar Al-deen
Tamer Hindi
Laban Ayran (Fresh Yogurt)

تشكيلة مما يلي :
جالب 

قمر الدين 
متر هندي 
لنب عريان
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