Wedding Packages

Your Day is
Exceptional
With Tolip El Galaa Hotel

العرض رقم ()1
 45,000جنيها لعدد  100فرد
سعر الفرد االضافي  290جنيها

ركن االصناف الباردة
تشكيلة من الجبن
تشكيلة من اللحوم الباردة المدخنة

ركن السلطات
بابا غنوج  -سلطة يوناني -متبل  -حمص بالطحينة  -خيار مع زبادي -سلطة بطاطس -سلطة ف اصوليا-
سلطة الخرشوف مع لحم بقري مدخن  -مخلالت شرقية  -سلطة بنجر -جبنة حارة  -طماطم مع البصل
الحلق ات  -طحينة  -سلطة روسي -خس مع صوص الجبن الريكفور

مختارات من الخبز الغربي والشرقي
ركن االصناف الساخنة
سمك مق لي مع صوص الزبد و الليمون مع أرز صيادية
شيش طاووق دجاج
كفتة مشوية
بيف امانسية صوص االبيض
أرز خلطة بالمكسرات
رق اق باللحم المفروم
بطاطس كارية
مكرونة نجرسكو بالفراخ

ركن الحلويات
مهلبية بالمكسرات -كريم كراميل  -تر ايف ل جيلي  -كنافة بالمكسرات  -بلح الشام  -جاتوه سواريه
موس شوكوالته -أم على  -كيك الشوكوالتة  -فطيرة التف اح  -بروفيترول  -موكا كيك  -تارت
الفواكه -بسبوسة  -قرع عسلي

تورتة العروسة  3ادوار
الديكورات والترفيه :
• كوشة
•  100غطاء للكراسي مع الريبون
•  10سنتر بيس
• دانس ف لور بيكسي
• دي جي
• التصوير الفوتوغرافي خالل حف ل الزف اف مع سي دي
• تصوير فيديو مع كاميرا واحدة مع سي دي
• ليلة في جناح العرائس باالفطار بجانب غرفة للعريس للتجهيز

العرض رقم ()2
 59,000جنيها لعدد  100فرد
سعر الفرد االضافي  340جنيها

ركن االصناف الباردة
تشكيلة من الجبن
تشكيلة من اللحوم الباردة المدخنة
تارين لحم بتلو

ركن السلطات
سلطة بطاطس بزيت الزيتون والخيار المخلل  -بابا غنوج  -سالطة ف اصوليا خضراء -سلطة يوناني -
حمص بيروتى  -خيار مع زبادي  -سلطة ف اصوليا حمراء مع البيكون  -سلطة الخرشوف مع اللحم
المدخن  -سلطة راهب  -سلطة كول سلو -مخلالت شرقية  -سلطة بنجر  -جبن حارة  -سلطة روسية
خس مع جبن الركفور -سالطة بلدى  -طحينة  -سالطة جزر – فتوش -حمص

مختارات من الخبز الغربي والشرقي
ركن االصناف الساخنة
سمك بانية مع صوص الزبد و الليمون
صدور الفراخ مع صوص الكريمة باالعشاب
كفتة مشوية
كباب حلة
لحم ترابينكو مع صوص المستردة او المشروم
أرز بالخلطة بالمكسرات

بطاطس مع البصل فى الفرن
مكرونة بصوص البشاميل
شعرية باللحم البتلو
خضروات سوتية
محاشى مشكلة

ركن الحلويات
مانجو موس  -ميل فى  -كريم كراميل  -تر ايف ل جيلي  -كنافة بالمكسرات  -بلح الشام  -براونيز -
جاتوه سواريه  -موس شوكوالته  -أم على  -كيك الشوكوالتة  -فطيرة التف اح  -بروفيترول  -موكا
كيك  -تارت الفواكه  -بسبوسة  -قرع عسلي -مهلبية بالمكسرات

تورتة العروسة  4ادوار
الديكورات والترفيه :
• كوشة
•  100غطاء للكراسي مع الريبون
•  10سنتر بيس
• دانس ف لور بيكسي
• ديكور ترابيزة جست بوك
• دي جي
• التصوير الفوتوغرافي خالل حف ل الزف اف مع سي دي
• تصوير فيديو مع  2كاميرا وايرلس مع سي دي

• ليلة في جناح العرائس باالفطار بجانب غرفة للعريس للتجهيز

العرض رقم ()3
 74,000جنيها لعدد  100فرد
سعر الفرد االضافي  400جنيها

ركن االصناف الباردة
تشكيلة من الجبن المتنوعة
شرائح ديك رومي روستو
روست بيف مع صوص المسترد
لحوم باردة مشكلة

ركن السلطات

سلطة نسواز -سالطة بلدى  -طحينة  -سالطة جزر – فتوش -سالطة خضراء  -حمص  -تبولة  -سلطة
بطاطس بزيت الزيتون والخيار الخلل  -بابا غنوج  -سالطة ف اصوليا خضراء -سلطة يوناني
متبل  -حمص بالطحينة  -خيار مع زبادي  -بطاطس سلطة  -سلطة الخرشوف مع لحم بقري مدخن -
سلطة راهب  -سلطة كول سلو -مخلالت شرقية  -سلطة بنجر  -جبن حارة  -مي موزا  -باذنجان البيه
سلطة روسية خس مع صوص الجبن الروكفور

مختارات من الخبز الغربي والشرقي
ركن االصناف الساخنة

كبيبة شامي و سامبوسك بالجبن
شرائح الديك الرومي الروستو مع صوص الجرافى مع ارز خلطة
ف لية السمك مع صوص فواكه البحر مع ارز ابيض
صدور الدجاج مع صوص الطماطم واالعشاب

بيكاتا بتلو مع صوص الركفور او الليمون او المستردة
شرائح اللحم الضانى مع صوص النعناع
الزنيا بالخضار
كانيلونى بالجين

بطاطس بالكريمة
خضروات سوتية
أرز بالكبد والكالوى والمكسرات

محاشى متنوعة
(ورق عنب -كوسة – باذنجان -كرنب -ف لف ل رومي  -طماطم )

الركن االيطالى
أربعة أنواع مختلفة من المكرونات و الصوصات

الركن الصيني
لحوم – سي فود – فراخ مع الخضروات الطازجة

كارفن
ديك رومي مع ارز بالخلطة لكل  50شخص

ركن الحلويات
مانجو موس  -ميل فى -كريم كراميل  -تر ايف ل جيلي  -كنافة بالمكسرات  -بلح الشام  -براونيز -
جاتوه سواريه  -موس شوكوالته  -أم على  -كيك الشوكوالتة  -فطيرة التف اح  -بروفيترول  -موكا
كيك -تارت الفواكه  -بسبوسة  -قرع عسلي -مهلبية بالمكسرات

تورتة العروسة خمس ادوار
الديكورات والترفيه :
• كوشة
•  100غطاء للكراسي مع الريبون
•  10سنتر بيس
• دانس ف لور بليكسي
• ديكور ترابيزة جست بوك
• مدخل للق اعة او حمام السباحة
• دي جي
• التصوير الفوتوغرافي خالل حف ل الزف اف مع سي دي
• تصوير فيديو مع  2كاميرا وايرلس مع سي دي
•  2ليلة في جناح العرائس باالفطار بجانب غرفة للعريس للتجهيز

اإلضاف ات
الركن االيطالى بسعر

 25.00جنية للفرد

الركن الصيني بسعر

 45.00جنية للفرد
 6,000جنية

أوزى روستو بسعر
فخدة بتلو بسعر

 3,500جنية

ديك رومي روستو بسعر

 1,700جنية

التسويات
اوزى باالرز او بالشعرية

 750جنية

فخدة بتلو باالرز او بالشعرية

 600جنية

ديك رومي باالرز او بالشعرية

 400جنية

عمل طبق الجمبري و السمك المدخن  30جنيه الفرد
عمل طبق جبن مشكلة  25جنيه للفرد

