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CORPORATE
MENU

SET MENU NO. 10
QR 450 ( PER PERSON)
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10 10Cold Appetizers

A variety of rich & 
delicious Cold Appetizer:
Green leaves salad with 
balsamic vinegar sauce
Feta cheese salad with 
vinaigrette sauce
Spinach with olive oil
Green olive oil with thyme 
Hummus
Taboula
Baba Ghanouj
Eggplant Mutabal

تشكيلة مما يلي من 
املأكوالت الغنية والشهية :
سلطة األعشاب  املوسمية يعلوها 

صلصة اخلل البلسميك
سلطة جبنة الفيتا مع صلصة 

الفينيغريت
سبانخ بالزيت

سلطة الزيتون األخضر مع الزعتر 
البري

حمص بالطحينة
تبولة كالسيك

بابا غنوج الشهي
متبل الباذجنان 
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10 10Hot Appetizers

A variety of rich & 
delicious Hot Appetizer:

تشكيلة فاخرة  مما يلي :

Shrimp with Provencale sauce
Chicken kebbeh with sumac 
Meat kebbeh with pine nuts 
Cheese sambosek
Meat Sambosek
Crispy sujok roll
Delicious meat sausages with 
pine nuts
Chicken liver onion with pine 
nuts & pomegranate molasses

روبيان على طريقة بروفينسال 
الشهية

كبة الدجاج الشهية مع السماق 
والصنوبر

كبة باللحمة مع الصنوبر
سمبوسك باجلنب البلدي

سمبوسك باللحمة
لفائف السجق الشهية املقرمشة
نقانق اللحم والصنوبر مع دبس 

الرمان
كبدة الدجاج مع البصل بالصنوبر 

ودبس رمان





10 10Main Course

Bahriya - Mixed Seafood 
Platter
Lobster, mussels, shrimp, 
calamari, hamour fillet, 
salmon fillet served with rice 
& delicious sauce

سلطانة بحرية قصر 
الياسمني

جاط لتشكيلة من أجود أنواع 
املأكوالت البحرية روبيان / ام الروبيان 

/ بلح البحر / خثاق/ فيليه سمك 
السلمون / فيليه سمك الهامور  تقدم 
مع األرز املفلفل  الشهي وتشكيلة من 

الصلصات اللذيذة 

Yasmine Palace Lamb 
Buksha
served with rice & 
pomegranate yogurt

بكشة حلم قصر الياسمني 
الشهية

مع األرز املفلفل املخبوزة بالفرن تقدم 
مع لنب روب بالرمان





10 10Dessert

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

تشكيلة لذيذة من احللويات 
الشرقية الفاخرة

بقالوة بالفستق احللبي
بقالوة بالكاجو
غريبة بالفستق

حلوى التمر مع الهيل واملكسرات
قطع حلوى الغريبة احملشية 
بالقشطة البلدية الطازجة .

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

جاط فواكة استوائية فاخرة
) ماجنا/ فراولة/ كيوي / موز / 

اناناس / عنب / بطيخ (





10 10Drinks

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


