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BREAKFASTا�فطار

American breakfast
Scrambled eggs served with
sausages, hash brow
and baked beans

Poached Eggs
Eggs �orentine
Eggs benedict
Salmon eggs

OMELETTE 3 beaten eggs
Plain 
Herbs 
Mushroom
Sundried Tomato
Cheese

FRENCH TOAST
Served with maple syrup
and vanilla cream

HALLOUMI SANDWICH
Grilled halloumi, rocca, fresh
and sundried tomato, balsamic
reduction and virgin olive oil
served in ciabatta bread

LABNEH SANDWICH 
Labneh, black olives, mint
cucumber, fresh tomotoes
and virgin olive oil  served in
multi cereal baguette

 إفطار أمريكي
بيض يقدم مع النقانق البقرية

 هاش براونز والفاصوليا
مع صلصة الطماطم

 بيض مسلوق                                  
      بيض فلورنتين مع السبانخ                

                 بيض بينيديكت مع الديك الرومي 
                 بيض مع السلمون المدخن           

    
أومليت  عدد ٣ بيضات       

 سادة                                                                        
أعشاب                                                                        

                  فطر                                                                                     
طماطم مجففة                                                                
جبنة                                                                                          

 فرنش توست
شرائح من التوست الفرنسي

تقدم مع صلصة الميبل
وكريمة الفانيال

سندويش حلوم
حلوم مشوي، جرجير، طماطم

طماطم مجففة، صلصة
البلسميك وزيت الزيتون

تقدم بخبز الشيباتا

سندويش لبنة
لبنة، زيتون أسود، نعناع، خيار

 طماطم وزيت زيتون
  يقدم بخبز الباغيت بالحبوب

1.650 kd
1.750 kd
2.550 kd  

1.650 kd 

1.750 kd 

1.600 kd 

1.250 kd 

1.150 kd
1.250 kd
1.450 kd
1.450 kd
1.450 kd    

إسأل عن
المخبوزات

الطازجة

يقدم يوميًا من الساعة 9 ص حتى 11 ص
SERVED dAILY FROM 9AM To 11AM

ASK FOR BACKYARD
dAILY
HOMEMADE BAKERY

SOUPs

MinEstrone  
Tomato base soup with vegetables,pasta and baked chicken breast

Mushroom 
Mushroom cream, sautéed mushroom and virgin olive oil

Noodle shrimp   
Rice noodles, shrimps, corn, spring onions and mushroom

مينستروني
باستا وصدر دجاج وخضار مطبوخة بصلصة الطماطم

فطر
فطر طازج مع الكريمة وزيت الزيتون

نودلز وروبيان
نودلز ا¨رز، روبيان، ذرة، بصل أخضر وفطر

1.500 kd

1.750 kd

1.750 kd

الشوربات



SALADs السلطات 

أفوكادو وروبيان
 روبيان مشوي، أفوكادو، ٤ أنواع خس، جرجير، بصل ،  برتقال طازج

وطماطم كرزية، تقدم مع صلصة البرتقال

حمص
 حمص، تونة، ٤ أنواع خس، جرجير، بصل، زيتون أسود، ملفوف

أخضر وصلصة طماطم، تقدم مع كريمة البلسميك

دجاج وتفاح
 صدر دجاج مشوي، تفاح أحمر، ٤ أنواع خس، جرجير، عنب، جوز

وجبنة الفيتا، تقدم مع صلصة العسل

جاردن
 ٤ أنواع خس، جرجير، فجل، خيار، جزر وشمندر، تقدم مع صلصة

البلسميك

سيزر
 خس، بيض مسلوق، دجاج مشوي، جبنة البارميزان وخبز محمص،

تقدم مع صلصة السيزر

AVOCADO PRAWN 
Grilled prawns, avocado, mix greens, orange, onion, cherry 
tomatoes served with orange vinaigrette

Chick peas
Chick peas, tuna, mix greens, black olives, green capsicum, 
tomato concasse, served with balsamic cream

Chicken apple 
Baked chicken breast, red apple, mix greens, grapes, 
walnuts, feta cheese served with honey vinaigrette

Garden 
Mix greens, radish, cucumber, carrot, cherry tomatoes, 
beetroot served with balsamic vinaigrette

chicken caesar
Romaine lettuce, boiled egg, baked chicken, parmesan 
shavings, crouton served with homemade caesar dressing

2.450 kd

 1.750 kd

2.250 kd

1.650 kd

2.000 kd

نيسواز
 تونة، ٤ أنواع خس، جرجير، بطاطا مسلوقة، بيض مسلوق،

 فاصوليا خضراء، زيتون أسود وطماطم كرزية، تقدم مع صلصة
الليمون

باستا
 باستا الفوسيلي، خضار مشوية، صلصة طماطم، ذرة، جبنة

الفيتا   و٤ أنواع خس، جرجير، تقدم مع كريمة البلسميك

كينوا مع يقطين
 كينوا، روكا، طماطم مجففة، زيتون أسود، يقطين مشوي، جبنة

الفيتا وحبوب اليقطين، تقدم مع صلصة البلسميك

باذنجان مشوي
 باذنجان مشوي، ٤ أنواع خس، جرجير، طماطم كرزية، حبوب
الرمان، جبنة البارميزان وصنوبر، تقدم مع صلصة المشمش

روست بيف
 روست بيف، ٤ أنواع خس، جرجير، طماطم كرزية، كوسا، جزر،

كزبرة، خيار، فجل وبصل أخضر، تقدم مع صلصة الخردل

جرجير
 جرجير، فطر مطبوخ، جبنة البارميزان وحبوب الرمان، تقدم مع

 صلصة البلسميك

نودلز تايلندي
 نودلز وصدر دجاج مشوي، خليط من الخضار الطازجة والنعناع،

تقدم مع صلصة الكزبرة التايالندية

Niçoise 
Tuna, mix greens, boiled potato, boiled eggs, green 
beans, black olives, cherry tomatoes served with lemon 
vinaigrette

Pasta
Fusilli pasta, roasted veggies, tomato concasse, corn, feta 
cheese and mixed herbs served with balsamic cream

Quinoa pumpkin
Quinoa, rocca, sundried tomato, black olives, roasted 
pumpkin, feta cheese and pumpkin seeds served with 
balsamic vinaigrette

Roasted eggplant
Roasted eggplant, mix greens, cherry tomatoes, 
pomegranate, parmesan shavings, pine nuts served
with apricot vinaigrette

Roast beef
Roasted beef, mix greens, cherry tomatoes, sautéed  
marrow, carrot, coriander, cucumber, radish and spring 
onion served with mustard vinaigrette

Rocca
Rocca, sautéed  mushrooms, parmesan shavings and 
fresh pomegranate served with balsamic vinaigrette

Thai noodle 
Noodles and baked chicken breast with combination of 
fresh vegetables and mint served with Thai coriander 
dressing 

2.150 kd

1.750 kd

2.450 kd

1.850 kd

2.350 kd

2.000 kd

2.350 kd

إسأل عن
صلصتك المفضلة

صلصة البلسميك
صلصة البرتقال
صلصة العسل

صلصة الليمون
صلصة السيزر

صلصة الكزبرة التايالندية
صلصة المشمش
كريمة البلسميك

صلصة الخردل

ASK FOR YOUR
FAVOURITE DRESSING

Balsamic vinaigrette
Orange vinaigrette
Honey vinaigrette
Lemon vinaigrette
Caesar dressing
Thai Coriander
Apricot vinaigrette
Balsamic cream
Mustard vinaigrette



ساموزيا اللحم
 خليط بين الكاساديا والسمبوسة مع اللحم والخضار المشوية، 

وجبنة الموزاريال، تقدم مع صلصة اللبن بالريحان

دجاج الياكيتوري
 أسياخ الدجاج المشوية، بصل أخضر وخضار، تقدم مع صلصة

التيرياكي

 لفائف القبقب
 نودلز ا¨رز محشية بالقبقب وخضار طازجة، تقدم مع صلصة

الفلفل الحار الحلو

كوركانتي الكلماري
كلماري مقلي يقدم مع صلصة التارتار

جبنة البري
جبنة بري وحبوب بركة مقلية تقدم مع صلصة التوت 

Beef samozillas 
Roasted beef, roasted veggies and mozzarella in a baked 
samozas served with basil yogurt sauce

Chicken yakitori
Chicken skewers, spring onion, chopped veggies  tossed in 
teriyaki sauce

Crab rolls
Rice noodles, fresh vegetables, crab stick served with sweet 
chili sauce

CROCcante calamari 
Fried spiced breaded calamari served with homemade 
tartar sauce

Golden brie
Breaded brie cheese and kalonji seeds served with mix 
berries coulis

 1.450 kd

1.350 kd

1.250 kd

2.250 kd

2.500 kd

بطاطا برافاز
 بطاطا مقلية على الطريقة ا¸سبانية تقدم مع صلصة

الطماطم والمايونيز الحارة

بورتوبيللو كروكيت
كرات من الفطر والبشاميل مقليه

 بطاطا بومبز
 كرات مقلية من البطاطا محشية بصلصة البولونيز الحار تقدم

مع صلصة البومودورو

دجاج كرانشي سيريل
 دجاج بالكورنفلكس مقلي يقدم مع صلصة الفلفل الحار الحلو

روبيان وتمر
روبيان بالبقسماط مقلي يقدم مع هريس التمر

بطاطا ودجز

بطاطا مقلية

Patatas bravas
Traditional Spanish fried potato served with spicy tomato 
sauce and spiced mayonnaise

Portobello croquette
Fried mushroom and bechamel balls

Potato bombs
Fried potato balls stu�ed with spicy bolognese served with 
pomodoro sauce

Crunchy cEreal chicken 
Breaded chicken tenders served with sweet chili sauce 

Prawns & dates 
Panko breaded prawns served with dates compote

Potato wedges

French fries
 

 1.150 kd

1.250 kd

1.150 kd

1.950 kd

1.650 kd

1.100 kd

0.850 kd

Appetizersالمقبالت



باك يارد
 صدر دجاج مشوي، ديك رومي مدخن، ٤ أنواع خس، جرجير، 

مايونيز، طماطم، موزاريال وأفوكادو، تقدم بخبز الباغيت بالحبوب

تونة
 خليط التونة، مايونيز، طماطم، حبوب الرمان و٤ أنواع خس

وجرجير، تقدم بالتوست ا¨سمر

حلوم بيستو
 حلوم وخضار مشوية، صلصة بيستو وصلصة طماطم، تقدم

بخبز الشيباتا

خضار مشوي
خضار مشوية، صلصة طماطم وجبنة شيدر، تقدم بخبز الشيباتا

 سلمون مدخن
 سلمون مدخن، بيض مسلوق، جبنة فيالديلفيا، قبار، مخلل خيار،

بصل، ٤ أنواع خس، جرجير، وليمون، تقدم بخبز الباغيت بالحبوب

هوت دوغ الحار
 هوت دوغ بقري، بصل مقلي، وجبنة شيدر، مخلل خيار، مايونيز

وطماطم حارة

روست بيف
 روست بيف، ٤ أنواع خس، جرجير، طماطم، كوسا مشوية، فجل،

 بصل، مخلل خيار، قبار ومايونيز، تقدم بخبز الشيباتا

Backyard
Baked chicken breast, smoked turkey, mix greens, garlic 
mayo, tomato, mozzarella and avocado served in
multi cereal baguette

Tuna
Mix of tuna, mayonnaise, tomato, fresh pomegranate and 
mix greens served in brown toast bread

Halloumi pesto
Grilled halloumi, roasted vegetables, pesto and tomato 
sauce served in ciabatta bread

Roasted veggies
Roasted vegetables, tomato sauce and cheddar cheese 
served in ciabatta bread

Smoked salmon
Smoked salmon, boiled egg, philadelphia cheese, capers,  
gherkins, onion, mix greens and lemon served in
multi cereal baguette

Spicy hot dog
Jumbo beef sausage, caramelized onion, cheddar cheese, 
gherkins, spiced mayonnaise and tomato sauce

Roast beef
Roast beef, mix greens, tomato, roasted marrow, radish, 
onion, gherkins, capers and mayonnaise served in ciabatta 
bread

 2.000 kd

1.500 kd

1.650 kd

1.750 kd

2.950 kd

2.150 kd

2.250 kd

باك يارد
 لحم ا¨نجوس، جبنة شيدر، مربى 

 الطماطم، جرجير، بصل مقلي،
 وصلصة الخردل مع العسل

دجاج فيليه
 صدر دجاج مشوي، جبنة شيدر، صلصة

 الباربيكيو، ٤ أنواع خس، جرجير،
طماطم وبصل مقلي

تشيز برجر
 لحم ا¨نجوس، جبنة شيدر، مايونيز،

 بصل، ٤ أنواع خس، جرجير، وطماطم

سويس مشروم برجر
 لحم ا¨نجوس، جبنة سويسرية، فطر

 وبصل مقلي

Backyard
Black angus beef patty, cheddar cheese, 
tomato jam, rocca, caramelized onion
and honey mustard sauce 

Chicken FIllet
Grilled chicken breast, cheddar
cheese, BBQ sauce, mix greens
fresh tomato and caramelized onion

Classic cheese
Black angus beef patty, cheddar cheese
mayonnaise, onion, mix greens and fresh 
tomato

Swiss mushroom
Black angus beef patty, swiss cheese, 
creamy mushrooms and caramelized onion 

 2.750 kd

2.000 kd

2.450 kd

2.950 kd

لفائف اللحم
 لحم وخضار مشوية، صلصة 

 الطماطم، جبنة فيالديلفيا وأفوكادو

 لفائف دجاج السيزر
صدر الدجاج، صلصة السيزر

مانجا، ٤ أنواع خس
جرجير وبيض مقلي

لفائف سمك
الفيليه

 فيليه سمك مقلي
خضار مشوية، صلصة

الفلفل الحار الحلو، طماطم
 أنواع خس وجرجير 

Beef roll 
Roasted beef and veggies, tomato 
sauce, philadelphia cheese and 
avocado

Caesar chicken roll
Baked chicken breast, caesar dressing,
mango, mix greens and scrambled 
egg

Fish FIllet roll
Fried white �sh �llet, roasted veggies, 
sweet chili sauce, tomato and mix 
greens

2.500 kd

1.750 kd

1.750 kd

البرجرSANDWICHESالسندويشات

WRAPSالراب

burgers



سمك على الطريقة ا¯سيوية
 فيليه سمك أبيض والروبيان، خضار وصلصة آسيوية، تقدم مع  

النودلز

ستروجانوف اللحم
شرائح لحم التندرلوين بصلصة الستروجانوف

تقدم مع ا¨رز المقلي

دجاج بالزبدة
افخاذ دجاج مشوي بصلصة كريمة الزبدة تقدم مع ا¨رز المقلي

ريزوتو الدجاج والفطر
ريزوتو مع دجاج وفطر

 تندرلوين اللحم المشوي
 فيليه اللحم المشوي ٢٠٠غ، تقدم مع صلصة الفلفل ا¨سود،

بطاطا الغراتين والخضار المشوية

صدر دجاج مشوي
 صدر دجاج مشوي مع صلصة الفطر، تقدم مع البطاطا والخضار

المشوية

سمك فيليه مشوي
 فيليه سمك أبيض مشوي مع صلصة الزبدة والليمون، ٤ أنواع

خس، جرجير وبطاطا مهروسة مع زيتون أسود

Asian seafood wok
Mix of �sh and shrimp sauteed with veggies and Asian 
sauce served with noodles

Beef stroganoff
Beef tenderloin strips sauteed with traditional strogano� 
sauce served with fried rice

Butter chicken
Grilled chicken thighs cooked with traditional butter cream 
sauce and served with fried rice

Chicken mushroom risotto
Traditional mushrooms and chicken risotto

Grilled beef tenderloin
200gr grilled prime tenderloin served with black pepper 
sauce, potato gratin and roasted veggies

Grilled chicken breast
Grilled chicken breast topped with mushroom
sauce served with roasted potato and veggies

Grilled FIsh FIllet
Grilled white �sh �llet served with lemon butter sauce,  
black olives mashed potato and mix greens

 2.450 kd

3.250 kd

2.350 kd

3.250 kd

6.250 kd

2.650 kd

2.650 kd

باربيكيو لحم
 صلصة الطماطم، لحم مشوي، فلفل 

 أخضر، لحم بقري مقدد، صلصة
 الباربيكيو، جبنة الموزاريال وبصل مقلي

دجاج الياكيتوري
 صلصة الطماطم، صدر دجاج مشوي،

 بصل، ذرة، فلفل أخضر، صلصة
 الياكيتوري وجبنة الموزاريال

ميديتيرينيان
 صلصة الطماطم، خضار مشوية، جبنة

 الفيتا، فطر وطماطم كرزية مع
   ا¨عشاب

سلمون مدخن
 صلصة بيضاء، سمك السلمون

 المدخن، قبار، بصل، جبنة الموزاريال،
 زيتون أسود والشومر

Beef bbq 
Tomato sauce, roasted beef, green 
capsicum, beef bacon, bbq sauce, 
mozzarella cheese and caramelized onion

Chicken yakitori
Tomato sauce, baked chicken breast
onion, corn, capsicum in Yakitori sauce
and mozzarella cheese

MediterranEan
Tomato sauce, roasted vegetables, feta 
cheese, sauteed mushrooms, cherry 
tomatoes and oregano

Smoked salmon 
White sauce, smoked salmon, capers
onion, mozzarella, black olives and fresh dill

2.950 kd

2.750 kd

2.450 kd

3.150 kd

 دجاج البيستو
 باستا الفوسيلي، شرائح صدر الدجاج 

  وصلصة البيستو

بيني الخضار
 باستا البيني، باذنجان، زيتون أسود
وفطر، تقدم مع صلصة الطماطم

روبيان لينغويني
 باستا لينغويني، روبيان مشوي، بصل

 مقلي، ثوم وبصل أخضر، تقدم مع
  صلصة بيضاء

سباغيتي بولونيز
 باستا السباغيتي تقدم مع صلصة

البولونيز

Chicken pesto fusilli 
Fusilli pasta, slices of chicken breast 
and pesto sauce 

Penne vegetarian
Penne pasta, roasted eggplant, black 
olives and mushrooms served with 
tomato sauce

Shrimp LINGUINE
Linguine, grilled shrimp, caramelized 
onion, spring onion and garlic served 
with white sauce

Spaghetti bolognese
Spaghetti pasta served with 
bolognese sauce

2.450 kd

1.850 kd

2.650 kd

2.000 kd

بيتزا 

باستا

PIZZA

PASTA

MAIN COURSEا´طباق الرئيسية



تاتين التفاح
شطيرة التفاح  

فريتيرز الموز
شرائح الموز المقلية

كريب البرتقال
كريب مع صلصة القرفة والبرتقال

 فوندو الشوكوالتة

سلطة الفواكه
سلطة فواكه بعصير البرتقال  والفواكه ا¸ستوائية

Apple tatin
Upside down apple tart 

Banana fritters
Panko breaded banana 

Orange perfumed crepes   
Crepe cooked in infused orange cinnamon sauce

Chocolate fondant 

Fruit salad
Fruit salad in orange and passion fruit juice

1.450 kd

1.500 kd

1.450 kd

1.950 kd

1.650 kd

1.250 kd

1.400 kd

1.400 kd

1.550 kd

الحلويات 

ASK FOR BACKYARD
dAILY HOMEMADE PASTRIES

إسأل عن
المخبوزات اليومية

أمريكانو
كافيه التيه
كابوتشينو

كراميل التيه

القهوة

الشاي

DESSERTcoffee

Americano 
Café latté
Cappuccino
Caramel latté

1.150 kd

1.250 kd

1.350 kd

1.350 kd

شاي مثلج
شاي مثلج / ليمون

شاي مثلج / ليمون ونعناع
شاي مثلج / خوخ

Iced tea 
Iced tea lemon
Iced tea lemon and mint
Iced tea peach

1.550 kd

1.750 kd

1.750 kd

شوكوالتة ساخنة
قهوة مثلجة

موكا أفتر إيت

Hot chocolate
Iced coffee
Mocca after eight

TEA



1.750 kd

1.750 kd

1.750 kd

1.750 kd

1.750 kd

تفاح
جزر

كيوي
برتقال
أناناس

Apple
Carrot
Kiwi
Orange
Pineapple

1.450 kd

1.750 kd

1.950 kd

1.750 kd

2.000 kd

ليمون بالنعناع
سموثي المانجا

سموثي التوت
سموثي الخوخ

سموثي الفواكه

Frozen mint lemonade
Mango smoothie
Mix berries smoothie
Peach smoothie
Tropical smoothie

العصائر الطازجة 

السموثيز

المشروبات
0.350 kd

0.350 kd

0.350 kd

0.350 kd

0.350 kd

1.250 kd

1.000 kd

0.500 kd

كوكا كوال
كوكا كوال / اليت

سبرايت
سبرايت / اليت

فانتا البرتقال
بيرييه

مياه معدنية / كبير
مياه معدنية / صغير

Coca cola
Coca cola light
Sprite
Sprite light
Fanta orange
Perrie
Mineral water Large
Mineral water smallr

0.950 kd

1.500 kd

1.500 kd

جنجر إيل
ريد بول

ريد بول / دايت

Ginger ale
Red bull
Red bull sugar free

FRESH JUICEs

SMOOTHIES

BEVERAGES

MOCKTAILSالموكتيل

أكوا دي بيبينو
 عصير الليمون، النعناع  

والخيار الطازج

موهيتو
 كالسيك: ليمون أخضر،

نعناع وصودا

 موهيتو ريد بول: كالسيك
موهيتو  مع ريد بول

 موهيتو الفراولة: كالسيك
موهيتو مع الفراولة

إيليكتريك مارجاريتا
ليمون أخضر مع بلوكوراساو

آيريش كريم
كريمة اللوز والفانيال

مانجو بيليني
عصير المانجا والجنجر إيل

Agua de pepino
Refreshing blend of fresh 
cucumber mint and lime juice

mojito
Classic: Favorite of Ernest 
Hemingway’s, fresh lime, mint 
& brown sugar
Redbull mojito: classic mojito 
with redbull
Strawberry mojito: classic 
mojito with fresh strawberry

Electric margarita
Sweet and sour mix with a 
dash of  blue curacao 

Irish cream
Mix of milk, vanilla and 
almond

Mango bellini
Mango Puree and ginger ale 
 

1.350 kd

1.750 kd

2.450 kd

2.250 kd

1.650 kd

1.650 kd

1.850 kd

بينا كوالدا
 كريمة جوز الهند مع

عصير البرتقال وا¨ناناس

بيور باشن
 باشن فروت، خوخ

وليمون

شيرلي تيمبل
 شراب الرمان
والغرينادين

كولر البطيخ
 عصير البطيخ الطازج

المحلى

باين بيبر
 خلطة الباك يارد مع

 عصير ا¨ناناس وفلفل
أحمر حلو

Piña colada
Fresh pineapple and orange 
juice with coconut cream

Pure passion
Soda water with fresh lemon, 
passion fruit and peach syrup

Shirley temple
Slushy drink made with fresh 
pomegranate and grenadine 
syrup

Watermelon cooler
Blend of fresh water melon 
with a dash of sweetness

Pinepepper
BackYard exclusive blend of 
sweet red pepper and fresh 
pineapple juice

1.550 kd

1.850 kd

1.650 kd

1.550 kd

1.850 kd



 كالسيك

( ٤- ٥ أشخاص)
( ٧- ٨ أشخاص)

حلوم -  لبنة - دجاج السيزر  - سمك الفيليه 
خضار مشوي - روست بيف -   تونة

بريميوم

( ٤- ٥ أشخاص)
( ٧- ٨ أشخاص)

باك يارد - سلمون مدخن  - حلوم بيستو
 لفائف اللحم -  حلوم -  لبنة - دجاج السيزر

سمك الفيليه - خضار مشوي - روست بيف -  تونة

Classic
(4 to 5 pax)
(7 to 8 pax)
Halloumi - Labneh - Caesar chicken 
Fish FIllet - Roasted veggies - Roast beef - Tuna

PREMIUM
(4 to 5 pax)
(7 to 8 pax)
Backyard - Smoked salmon - Halloumi pesto
Beef Roll - Halloumi - Labneh - Caesar chicken
Fish FIllet - Roasted veggies - Roast beef - Tuna

14.250 kd

18.650 kd

16.250 kd

21.950 kd

كالسيك

( ٤- ٥ أشخاص)
( ٧- ٨ أشخاص)

حمص - جاردن - باذنجان مشوي
جرجير -  سيزر

بريميوم

( ٤- ٥ أشخاص)
( ٧- ٨ أشخاص)

أفوكادو وروبيان - دجاج وتفاح - نيسواز - كينوا مع 
يقطين - روست بيف - نودلز تايلندي

Classic
(4 to 5 pax)
(7 to 8 pax)
Chick peas - Garden - Pasta- Roasted eggplant
Rocca - chicken caesar

PREMIUM
(4 to 5 pax)
(7 to 8 pax)
AVOCADO PRAWN - Chicken apple - Niçoise - Quinoa 
pumpkin - Roast beef- Thai noodle

6.950 kd

12.950 kd

8.650 kd

15.950 kd

SANDWICH Catering TRay تشكيلة سندويشات

SALAD Catering Bowl تشكيلة سلطات

GATHERING CATERING tray

selection of sandwiches and salads تشكيلة سندويشات وسلطات


