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CORPORATE
MENU

SET MENU NO. 7
QR 350 ( PER PERSON)
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7 7Cold Appetizers

A variety of the following: 
Hummus
Eggplant Mutabal
Yasmine Palace Fattoush with 
eggplant & tahina sauce
Yalenji
Taboula
Rocca Salad

تشكيلة مما يلي :
حمص

متبل الباذجنان
فتوش قصر الياسمني مع الباذجنان 

املقلي وصلصة الطحينة
يالنجي ورق العنب

تبولة كالسيك
سلطة جرجير
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7 7Hot Appetizers

A variety of the following: 
Fried meat kebbeh with pine 
nuts
Cheese sambosek
Meat sambosek
Potato, garlic, coriander & 
lemon sauce
Meat sausages with pine nuts 
& pomegranate molasses

تشكيلة مما يلي :
كبة مقلية باللحمة والصنوبر

سمبوسك باللحمة
سمبوسك باجلبنة البلدية

بطاطا مطفاية بالكزبرة واحلمض 
والثوم

نقانق اللحم بالصنوبر مع دبس 
الرمان البلدي 





7 7Main Course

Delicious shrimp
in traditional Arabian Gulf 
style served with rice & spicy 
shrimp sauce

طبق مو روبيان الشهي
على الطريقة اخلليجية يقدم 

مع األرز املفلفل وصلصة الروبيان 
احلاذقة .

Oven baked Auzi
stuffed dough with meat, 
green peas & pine nuts served 
with cucumber & yogurt.

صرر رقائق االوزي الشهية
محشية باللحمة والبازالء والصنوبر 

البلدي يقدم معها صلصة اللنب 
باخليار اللذيذة





7 7Dessert

A selection of oriental 
dessert
Baklawa with pistachio nuts 
Baklawa with cashew nuts
Ghoriba with pistachio
Dates with cardamom & nuts

Exotic fruit platter
(mango, strawberry , kiwi,  
banana, pineapple, grapes, 
watermelon)

تشكيلة لذيذة من احللويات 
الشرقية الفاخرة

بقالوة بالفستق احللبي
بقالوة بالكاجو
غريبة بالفستق

حلوى التمر مع الهيل واملكسرات
جاط فواكة استوائية فاخرة

) ماجنا/ فراولة / كيوي/ موز / 
اناناس / عنب / بطيخ (





7 7Drinks

A variety of the following:
Tea
Filtered coffee
Fresh juice & cocktails 
(orange, lemon mint, fruit 
cocktail)
Mineral water
Soft drinks

تشكيلة مما يلي :
شاي

قهوة مفلترة
عصير وكوكتيل فواكة طازج               

) برتقال ٫ ليمون نعناع ٫ كوكتيل 
فواكة مشكلة (

مياه معدنية
مشروبات غازية
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Thank You


