Banquet Menu

International Formula
1 - Couvert
Vegetables Platter – Mixed Pickles & Olive
– Bread
2 - Soups
Lentil or Cream Soup
3 - Cold Appetizers
Tabbouleh – Fattoush – Rocket Leaves Salad Hummus – Moutabbal – Stuffed Grape Leaves–
Labneh with Garlic – Mosakaa –
Green Beans with Oil
4 - Hot Appetizers
Mixed Pastries – Chili Potato – Chicken Liver –
Sausages – Sujuk – Chicken wings with Garlic and
Coriander – Hummus with Meat and Pine Nuts
5 - Main Course
-Hamour (Grilled or Fried)
- Shrimps (Grilled or Fried)
-Assaha Mixed Grill (Meat and Chicken Kebab –
Tekka – Taouk – Meat Sandwiches)
6 - Fruit
Exotic Fruits Platter
7 - Arabic Desserts
Mixed sweets
8 - Cold Beverages
Water - Soft Drinks - Fresh juice- Turkish coffee Tea
- Items on the list are provided for every 4
persons. An extra charge will be added to the
primary amount for each and every extra order.
- Price per person 18 KD

الئحة الوالئم

الئحة الدولية
 الكوفير- 1

 خبز-  مخلل مشكل وزيتون- جاط خضار
 الشوربات- 2
)شوربة (عدس أو كريمة

 المقبالت الباردة- 3
 ورق عنب-  متبل-  حمص-  جرجير-  فتوش- تبولة
 لوبيا بالزيت-  مسقعة-  لبنة بالثوم-

 المقبالت الساخنة- 4

-  نقانق-  كبدة دجاج-  بطاطا حرة- معجنات مشكلة
 حمص لحمة و-  جوانح دجاج بالكزبرة والثوم- سجق
صنوبر

 الطبق الرئيس- 5

) هامور (مشوي أو مقلي) روبيان (مشوي أو مقلي مشاوي الساحة عرايس-  طاووق-  تكة-  كباب دجاج- (كباب لحم
)لحم
 الفواكه- 6
فواكه االكزوتيك
 الحلويات- 7
حلويات متنوعة

 المشروبات الباردة- 8
 قهوة تركية-  عصائر طازجة-  مشروبات غازية- مياه
 شاي وتضاف القيمة، أشخاص4 ُقدم أصناف هذه الالئحة لكل
َّ  ت.على السعر األساسي في حال إضافة أي صنف أكسترا
ك. د18  السعر للشخص الواحد-

 مطل على شارع الخليج- 83  شارع- 1  قطعة- بنيدالقار
Bneid Al Gar - Block 1 - Str.83 - On Gulf Road

22533377/88

assahakuwait

www.assahavillage.com

