
احتفل ببيتك وخلي االكل علينا
اليوم الوطني يمثل لنا أعوام من العزة والشموخ، بهذه المناسبة ندعوكم لالحتفال في المنزل مع األسرة 
واألصدقاء بعرض استثنائي يتضمن بوفية فاخر يكفى ٢٠ شخص. يمكنكم االختيار من بين قائمتي طعام، 

باإلضافة الى خدمة مضيفين / مضيفات بقيمة ٤٠٠٠ ريال سعودي فقط. 
يسري العرض حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١ 

للحجز: 0540608024
  vocoalkhobar.osc@ihg.com - vocoalkhobar.events@ihg.com :البريد اإللكتروني



قائمة احلفالت اخلارجية
األولى 

األطباق الرئيسية

سمكة حارة بيروتية 
مشاوي مشكلة (طاووق ,كفتة ,أوصال) 

البطاطس المحمصة باألعشاب 
خضروات موسمية على البخار 

دجاج مسحب شرقي 
لحم بقري على الطريقة الصينية 

أرز أبيض مطهو على البخار 
برياني دجاج 

باستا بيشاميل 

الحلويات

كريم كراميل, أم علي
كيك فواكه 

برج كروك ان بوش, موس شوكوالتة
 تشيز كيك فراولة 

شرائح فواكه مشكلة
 حلويات عربية متنوعة سلة فواكه

السلطات والمقبالت الباردة

فتوش, سلطة نيسواز, حمص
متبل, تبولة 

سلطة الشمندر مع التفاح 
سلطة بطاطس 

سلطة خضراء, زيتون مع مخلل مشكل 
الخضروات المقطعة - الجزر والخيار 

والكرفس مع الصلصة

طازج من الحديقة

خس, طماطم, خيار, بصل, فلفل
جزر و زبيب

تتبيله السلطة
صلصة الخل اإليطالية, سيزر

ثاوزند ايالند, صلصة فرنسية 
خبز عربي وعالمي طازج - زبدة ومارجرين 

 

مازة ساخنة

سمبوسك, رقاقات بالجبن, كبة مقلية



قائمة احلفالت اخلارجية
الثانية

األطباق الرئيسية

سمكة حارة بيروتية 
مشاوي مشكلة (طاووق ,كفتة ) 

جمبري بالصلصة البيضاء 
خضروات موسمية على البخار 

دجاج مسحب شرقي 
أرز أبيض مطهو على البخار 

برياني دجاج 
معكرونة بصلصة الطماطم 
ستيك لحم بصلصة الكريمة  

الحلويات

كريم كراميل, أم علي
كيك فواكه 

برج كروك ان بوش, موس شوكوالتة
 تشيز كيك فراولة 

شرائح فواكه مشكلة
 حلويات عربية متنوعة سلة فواكه

السلطات والمقبالت الباردة

ورق عنب, فتوش, سلطة يونانية 
حمص, متبل, تبولة 

سلمون مدخن  
سلطة خضراء, زيتون مع مخلل مشكل 

الخضروات المقطعة - الجزر والخيار 
والكرفس مع الصلصة

طازج من الحديقة

خس ،طماطم, خيار, بصل, فلفل
جزر و زبيب 

تتبيله السلطة 
صلصة الخل اإليطالية, سيزر 
ثاوزند ايالند, صلصة فرنسية 

خبز عربي وعالمي طازج - زبدة ومارجرين 
 

مازة ساخنة

سمبوسك
 كبة مقلية


