
أصنع ذكريات رائعة مدى العمر

باقات الزفاف



الباقات الخاصة بمناسبات الزفاف

للشخصريال ٤٠٠الباقة الفضية بسعر 

في ذلكالعروسة بما الخاص بتجهيز للجناح يومي استخدام •

الشاي والقهوة ترتيبات -

ضيافة للغرفةهوجبات خفيف--

الجناحالزهور في ترتيبات -

، الطابق السادساليريا غقاعة في الحفل استضافه •

عربية و الشاي القهوة ال-

العصائر الطبيعية و الطازجة-

املعدنية املياه -

التمور على الطاوله وتتضمن طبق حلويات وطبق مالح وطبق من اجود انواع ضيافه -

(يريكانوام–اسبريسو –التيه –كابوتشينو )ضيافتكم من انواع القهوة الفاخره وتتضمن -

أدوار مقدمة من الفندقخمسكعك الزفاف مكونة من-

الطابق الخامس،قاعة غاليرياطعام التابعة لالفي قاعة استضافة العشاء•

تقليديةبوفيه الخاص بك بطريقة فريدة وحديثة ، مع ملسات يقدم 

الغازية املشروبات رات من اختيا-

املعدنية املياه -

:مع الباقة وتشملعروسينغرفه ديلوكس للإقامة ليلة في •

وجبة خفيفة الفاكهة الطازجة ، ₋

كعكة مقدمة من الفندق₋

الفوارمن عصير العنب زجاجة -

وجبة عشاء للعروسين-

مقدمة في الغرفةشهيةإفطار وجبة -

الظهربعد ٤:٠٠خروج متأخر الساعة -

الرجالخصم في مطعم الفندق الرئيس ي لعشاء % ٢٠•

.األول نتطلع إلى الترحيب بكم وبضيوفكم في عنوان جدة . ثقتكم بناعلى نود نشكركم 

%١٥االسعارأعاله التشمل قيمة الضريبة المضافه 



قائمة طعام الباقة الفضية
املخبوزات الطازجة

ح الخبز الفرنس ي بالقم, الخبز الفرنس ي مع اليقطين, مع الريحان و الطماطم و الزيتون خبز الفوككاسيا 
جبنة أصابع الخبز ب, أصابع الخبز مع الجبن, الخبز الفرنس ي مع القرع و اللحم املقدد, الخبز بلزيتون ,  الكامل

الخبز العربي, البارميران

املقبالت 
ورق , تشكيلة من األجبان العربية, البصل األحمر مع الخل, سمك الساملون املدخن مع الكريمة الحامضة

صلصة التفاح و الكمثرى مع قطع الخبز, العنب مع الفواكة املجففة و املكسرات

السلطات
السبانخ , سلطة البطاطا الروسية مع الدجاج املحمر, سلطة الكول سلو, تشكيلة من الخضروات املشوية

الطماطم و الخيار املتبلة مع , العدس البني مع جبنة القشقوان و الجزر ’ الحارة مع الكزبرة و الحمص
سلطة الجرجير مع الخرشوف والدجاج املحمر و صلصة , سلطة الفتوش مع الكزبرة و زيت الزيتون , الكراث
الليمون 

املقبالت
, القرنبيط املقلي مع صلصة الطحينة, البطاطا حرة, محمرة, مجدرة, مدردرة, متبل, تبولة, حمص, بابا غنوج

ورق العنب, السبانخ الشرقية, سلطة اللبن و الخيار

تشكيلة من السلطات الورقية
ذرة, الطماطم الكرزية املتبلة,جرجير,لولو روسو,رداكيو,آيس بيرق 

فاصولياء, بليلة, تشكيلة من الفلفل الرومي,جزر 

الصلصات و اإلضافات
صلصة األعشاب,رانش, زيت زيتون , صلصة الرانش, صلصة سيزر,صلصة ثاوزند آيالند,صلصة فرنسية

املقبالت الساخنة
سمبوسة باللحم,فطائر بالسبانخ,سمبوسة بالجبنة والنعناع

الحارةو الصلصة الحلوة  , صلصة الطحينة, صلصة اللبن و النعناع

األطباق الرئيسة
تشكيلة من املشويات اللبنانية

كفتة اللحم, كباب اللحم, شيش طاوق 
الدجاج املحمر مع بهارات راس الحنوت

ورق العنب مع أضلع اللحم املشوي 
طاجن السمك مع صلصة الشاموال

كبة باللبن
فيلية لحم امليداليون مع صلصة الفلفل األسود

الزانيا اللحم
الجمبري مع صلصة الحرا

البطاطا املحمرة
البخارتشكيلة من الخضروات املطهية على 

األرز املطهي على البخار
األرز املقلي مع سلطعون 

الحلويات
, تكعكة البالك فورس, كعكة الريد فيلفيت, بارفية الشوكوالتة البيضاء, كعكة املنجا, موس الشوكوالتة

كريم , تباناكوتا التو , البروفترول بالبندق, الفطيرة بالليمون , تشيزكيك التوت, كعكة األوبرا’ كعكة الجزر 
تشكيلة من الحلويات العربية, بورليه

الحلويات الساخنة
بودنغ الشوكوالتة, أم على 



الباقات الخاصة بمناسبات الزفاف

للشخصريال ٥٠٠الباقة الذهبية بسعر 
في ذلكالعروسة بما الخاص بتجهيز للجناح يومي استخدام 

الشاي والقهوة ترتيبات -

ضيافة للغرفةهوجبات خفيف--

الجناحالزهور في ترتيبات -

، الطابق السادسليريا غاقاعة في الحفل استضافه •

عربية و الشاي القهوة ال-

العصائر الطبيعية و الطازجة-

املعدنية املياه -

التمور على الطاوله وتتضمن طبق حلويات وطبق مالح وطبق من اجود انواع ضيافه -

(يريكانوام–اسبريسو –التيه –كابوتشينو )ضيافتكم من انواع القهوة الفاخره وتتضمن -

أدوار مقدمة من الفندقخمسكعك الزفاف مكونة من-

الطابق الخامس،قاعة غاليرياطعام التابعة لالفي قاعة استضافة العشاء•

تقليديةبوفيه الخاص بك بطريقة فريدة وحديثة ، مع ملسات يقدم 

مندي( ١)عدد -

الغازية املشروبات رات من اختيا-

املعدنية املياه -

:مع الباقة وتشملعروسينجناح الإقامة ليلة في •

وجبة خفيفة الفاكهة الطازجة ، ₋

كعكة مقدمة من الفندق₋

الفوارمن عصير العنب زجاجة -

وجبة عشاء للعروسين-

تقدم في الغرفةشهيةإفطار وجبة -

بعد الظهر٤:٠٠الساعة خروج متأخر -

مساج كامل ملده ساعه للعروسين-

الرجالخصم في مطعم الفندق الرئيس ي لعشاء % ٢٠•

.األول نتطلع إلى الترحيب بكم وبضيوفكم في عنوان جدة . ثقتكم بناعلى نود نشكركم 

%١٥االسعارأعاله التشمل قيمة الضريبة المضافه 



الباقة الذهبية قائمة طعام 
الطازجةاملخبوزات 

ح الخبز الفرنس ي بالقم, الخبز الفرنس ي مع اليقطين, خبز الفوككاسيا مع الريحان و الطماطم و الزيتون 
جبنة أصابع الخبر ب, أصابع الخبر مع الجبن, الخبز الفرنس ي مع القرع و اللحم املقدد, الخبز بلزيتون ,  الكامل

الخبز العربي, البارميزان

املقبالت
ورق , تشكيلة من األجبان العربية, البصل األحمر مع الخل, سمك الساملون املدخن مع الكريمة الحامضة

صلصة التفاح و الكمثرى مع قطع الخب, العنب مع الفواكة املجففة و املكسرات

السلطات
السبانخ , سلطة البطاطا الروسية مع الدجاج املحمر, سلطة الكول سلو, تشكيلة من الخضروات املشوية

الطماطم و الخيار املتبلة مع , العدس البني مع جبنة القشقوان و الجزر ’ الحارة مع الكزبرة و الحمص
سلطة الجرجير مع الخرشوف الوالدجاج املحمر و , سلطة الفتوش مع الكزبرة و زيت الزيتون , الكراث

صلصة الليمون 

املقبالت الباردة
,  القرنبيط املقلي مع صلصة الطحين, بطاطاحارة, باباغنوج, محمرة, مجدرة, مدردرة, متبل, تبولة,حمص

السبانخ الشرقية, سلطة اللبن و الخيار
تشكيلة من السلطات الورقية

ذرة, الطماطم الكرزية املتبلة,جرجير,لولو روسو,رداكيو,آيس بيرق 
فاصولياء, بليلة, تشكيلة من الفلفل الرومي,جزر 

الصلصات و اإلضافات
صلصة األعشاب,رانش, زيت زيتون , صلصة الرانش, صلصة سيزر,صلصة ثاوزند آيالند,صلصة فرنسية

املقبالت الساخنة
سمبوسة باللحم,فطائر بالسبانخ,سمبوسة بالجبنة والنعناع

الصلصة الحلوة الحارة, صلصة الطحينة, صلصة اللبن و النعناع

االطباق الرئيسية
تشكيلة من املشويات اللبنانية

كفتة اللحم, كباب اللحم, شيش طاوق 
طاجن الدجاج املغربي مع الزيتون 

داوؤد باشا
اضالع اللحم مع ورق العنب

فيلية لحم التندريليون بصلصة العنب
شيش برك

الخضروات املطهية على البخار
هامور مشوي بصلصة الزبدة الحامضة

الزانيا الخضار
االرز الشرقي 

والبارميزانبطاطا الجراتين مع جبنة الجروير 
ضيف٥٠أرز الكوزي السعودي نص ذبيحه لكل 

الحلويات 
عك ك, كعك املاتشا بالكرز والشاي االخضر, موس الشوكوالتة باالسيبريسو, سيمي الفريدو بالبستاشيو

يك تشيزك, كعكة االوبرا التقليدية, موهيتو الليمون ,روالد توت العليق بكريمة الجبنة, الفراولة القصيرة
ات العربية الحلوي, التيراميسو ’ مهلبية مع الفستق , كريم الكاراميل, تارت الشوكوالتة , بالشوكوالتة البيضاء 

املشكلة

الحلويات الساخنة 
الكنافة, أم علي



الباقات الخاصة بمناسبات الزفاف
ريال للشخص ٦٠٠الباقة البالتينية بسعر 

في ذلكالعروسة بما الخاص بتجهيز للجناح يومي استخدام 

الشاي والقهوة ترتيبات -

ضيافة للغرفةهوجبات خفيف--

الجناحالزهور في ترتيبات -

، الطابق السادساليريا غقاعة في الحفل استضافه •

عربية و الشاي القهوة ال-

العصائر الطبيعية و الطازجة-

املعدنية املياه -

األضافة الى التموربعلى الطاوله وتتضمن طبق حلويات وطبق مالح وطبق من اجود انواع ضيافه -
طبق من أجود أنواع الشيكوال املحضرة بعناية فريقنا من خبراء الحلويات

(يريكانوام–اسبريسو –التيه –كابوتشينو )ضيافتكم من انواع القهوة الفاخره وتتضمن -

أدوار مقدمة من الفندقخمسكعك الزفاف مكونة من-

الطابق الخامس،قاعة غاليرياطعام التابعة لالفي قاعة استضافة العشاء•

تقليديةبوفيه الخاص بك بطريقة فريدة وحديثة ، مع ملسات يقدم 

مندي( ١)عدد -

الغازية املشروبات رات من اختيا-

املعدنية املياه -

:مع الباقة وتشملعروسينجناح الإقامة ليلة في •

وجبة خفيفة الفاكهة الطازجة ، ₋

كعكة مقدمة من الفندق₋

الفوارمن عصير العنب زجاجة -

وجبة عشاء للعروسين-

تقدم في الغرفةوجبة إفطار شهية-

بعد الظهر٤:٠٠خروج متأخر الساعة -

مساج كامل ملده ساعه للعروسين-

بديكيور ومنيكور وسيشوار مقدم للعروس-

الرجالخصم في مطعم الفندق الرئيس ي لعشاء % ٢٥•

غرفه ديلوكس لعائلة العروس( ١)عدد•

.األول نتطلع إلى الترحيب بكم وبضيوفكم في عنوان جدة . ثقتكم بناعلى نود نشكركم 

%١٥االسعارأعاله التشمل قيمة الضريبة المضافه 



قائمة طعام الباقة البالتينية

املخبوزات الطازجة
ح الخبز الفرنس ي بالقم, الخبز الفرنس ي مع اليقطين, خبز الفوككاسيا مع الريحان و الطماطم و الزيتون 

جبنة أصابع الخبر ب, أصابع الخبر مع الجبن, الخبز الفرنس ي مع القرع و اللحم املقدد, الخبز بلزيتون ,  الكامل
العربيالخبز , البارميران

املقبالت
برج الجليد من تشكيلة  املأكوالت البحرية الباردة

الستكوزه , اإلسقلوب , السلطعون , , الجمبري , املحار
اسكو صلصة التب, الفجل, خل الليمون و التوت, صلصة الكوكتيل األمريكية, صلصة الكوكتيل التقليدية 

مايونيز ريموالد, صلصة ورتشير, الحارة
االحمرخل الكرز و البصل , سمك الساملون املدخن مع الكريمة الحامضة

العربيةتشكيلة من الألجبان 
النابلس ي , الحلومي, الفيتا, العكاوي 

املجففةاملكسرات و الفواكه ’ مع ورق اعنب 

تشكيلة من األجبان العاملية
الخبزمع صلصة التفاح و الكمثرى مع قطع 

السلطات
السبانخ , سلطة البطاطا الروسية مع الدجاج املحمر, سلطة الكول سلو, تشكيلة من الخضروات املشوية

الطماطم و الخيار املتبلة مع , العدس البني مع جبنة القشقوان و الجزر ’ الحارة مع الكزبرة و الحمص
سلطة الجرجير مع الخرشوف الوالدجاج املحمر و , سلطة الفتوش مع الكزبرة و زيت الزيتون , الكراث
الليمون صلصة 

املقبالت
, القرنبيط املقلي مع صلصة الطحينة, البطاطا حرة, محمرة, مجدرة, مدردرة, متبل, تبولة, حمص, بابا غنوج

ورق العنب, السبانخ الشرقية, سلطة اللبن و الخيار
تشكيلة من السلطات الورقية

ذرة, الطماطم الكرزية املتبلة,جرجير,لولو روسو,رداكيو,آيس بيرق 
فاصولياء, بليلة, تشكيلة من الفلفل الرومي,جزر 

الصلصات و اإلضافات
,  صلصة األعشاب,رانش, زيت زيتون , صلصة الرانش, صلصة سيزر,صلصة ثاوزند آيالند,صلصة فرنسية

صلصة البلسمك
املقبالت الساخنة

الكبة, سمبوسة باللحم,فطائر بالسبانخ,سمبوسة بالجبنة والنعناع
الحارةالصلصة الحلوة الو , صلصة الطحينة, صلصة اللبن و النعناع



طعام الباقة البالتينيةقائمة 

الرئيسيةأطباق 

من املشويات اللبنانيةتشكيلة 
كفتة اللحم, كباب اللحم, شيش طاوق 

تشكيلة من املأكوالت البحرية املشوية
الجمبري مع صلصة الحرا و الشاموال

أضلع اللحم مع الخضروات و صلصة الريحان
فيله لحم التندريلون مع صلصة الفطر الكريمية

الجمبري مع الكاجو املطهي على الطريقة الصينية  مع الصلصة الحارة و الحلوة
الدجاج املطهي على الطريقة املغربية

(ناجل ) السمك صيادية 
البطاطا املحمرة مع الزعتر

السلطعون مع الطماطم املجففة و صلصة الكريمة
لزانيا املأكوالت البحرية

األرز املقلي مع الخضروات
ضيف٥٠أرز الكوزي السعودي نص ذبيحه لكل 

الحلويات

,  كعكة الفراولة, كعكة الشاي األخضر و الكرز , كعكة موس الشوكوالتة, سمي فريدو الفستق
ك تشيز كي, كعكة األوبرا, كعكة الليمون و النعناع, كعكة التوت و الكريمة, كعكة الريد فيليت

ن قطع تشكيلة م, تشكيلة من املاكرون, تيراميسو, مهلبية, كريم كراميل, تارت الشوكوالتة, التوت
العربيةتشكيلة من الحلويات , الشوكوالتة

الساخنةالحلويات 

كنافة الجبنة, أم على 
نافورة الشوكوالتة

البراوني, الشمام, املارشميلو, مع الفراولة



قاعة غاليريا لإلحتفاالت



بتجهيز العروسةالجناح الخاص 



إقامة ليلة بجناح العروسين



L x W x H SIZEm2 Capacity

BANQUET 35 tables x 10 persons 350 covers

قاعة غاليريا لإلحتفاالت



L x W x H SIZEm2 Capacity

BANQUET (standard buffets) 35 tables x 10persons 350 covers

صالة الطعام


