
Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار األول : 250 درهم
لـ 10 أشخاص )10 قطع من كل نوع سندويش(

لفائف الدجاج المتبل مع الخيار، البصل والكزبرة 
ستيك اللخم البقري مع صلصة البيستو والمايونيز بخبز الباغيت

سندويش جبنة الشيدار بخبز الشيباتا بالزيتون
سندويش األفوكادو

Option 1 : 250 AED
Serves up to 10 guests. )10 pieces of each Mini sandwich(

Marinated Thai chicken wrap with cucumber, onion and coriander
Beef steak baguette with pesto mayo sauce

Farmer cheddar cheese sandwich in olive ciabatta bread
Greek avocado sandwich



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار الثاني : 250 درهم
لـ 01 أشخاص )10 قطع من كل نوع سندويش(

صدر الدجاج المشوي مع الطماطم المجففة
سندويش التونا مع البصل المقرمش بخبز الشوفان

 موزاريال بوفالو مع موس األفوكادو بخبز الشيباتا
لبنة ونعنع بخبز التورتيال

Option 2 : 250 AED
Serves up to 10 guests. )10 pieces of each mini sandwich(

Grilled chicken breast with sundried tomato  
Golden tuna sandwich with crunchy brown onion in oats brown bread

Buffalo mozzarella cheese with avocado mousse and basil in ciabatta bread
Classic labneh mint wrap in tortilla bread



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار الثالث : 350 درهم
لـ 51 شخص )11 قطع من كل نوع سندويش(

سندويش الدجاج بالروزماري
سندويش شرائح اللحم الرقيقة مع الخس والطماطم بخبز نورالندر

جبنة البري مع الفراولة بخبز الشيباتا اإليطالي
راب الفالفل مع الخضروات الطازجة المشوية وصلصة الطحينة

لبنة ونعنع بخبز التورتيال

Option 3 : 350 AED
Serves up to 15 guests. )11 pieces of each mini sandwich( 

Chicken rosemary sandwich
Prosciutto lettuce and tomato sandwich in norlander bread

Brie cheese with strawberry in Italian ciabatta bread
Crispy falafel wrap with fresh vegetables and smoothie tahini sauce 

Grilled marinated vegetables in loaf brown bread



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار الرابع : 350 درهم
لـ 15 شخص )11 قطع من كل نوع سندويش(
سندويش الدجاج المسحب مع الجرجير

لحم البقر المشوي مع الخردل والخس بخبز البانيني
سلمون مدخن ومتبل مع الشبت، والكبر بخبز الكريمة الحامضة

راب الخضروات المشوية والحمص
جبنة موزاريال مدخنة مع البيستو وسوتيه الفطر بلطماطم بخبز الفوكاشيا

Option 4:  )350 AED(
Serves up to 15 guests. )11 pieces of each Mini sandwich(

Pulled chicken with wild rocket sandwich
Roasted beef with grain mustard and lollo bianco in panini bread 

Marinated smoked salmon with dill and capers on sour cream bread 
Grilled veggie with hummus wrap

Smoked mozzarella with pesto & sautéed mushroom in tomato focaccia bread



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار الخامس  : 350 درهم
(لـ 25 شخص )16 قطعة من كل نوع سندويش

راب الفالفل مع الخضروات الطازجة وصلصة الطحينة
خضروات متبلة مشوية بالخبز البني

جبنة البري مع الفراولة بخبز الشيباتا اإليطالي
سندويش األفوكادو

لبنة ونعنع بخبز التورتيال
سندويش جبنة الشيدار بخبز الشيباتا بالزيتون

Option 5 )Vegetarian(:  )450 AED(
Serves up to 25 guests. )16 pieces of each mini sandwich(

Crispy falafel wrap with fresh vegetables and smoothie tahini sauce 
Grilled marinated vegetables in loaf brown bread

Brie cheese with strawberry in Italian ciabatta bread
Greek avocado sandwich 

Classic labneh mint wrap in tortilla bread
Farmer cheddar cheese sandwich in olive ciabatta bread



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار السادس : 550 درهم
لـ 25 شخص )16 قطعة من كل نوع سندويش(

دجاج تكا مع الكزبرة وصلصة النعنع
سندويش التونا مع البصل المقرمش بخبز الشوفان
لحم البقر المشوي مع الخردل والخس بخبز البانيني

سندويش  الكابريزي اإليطالي 
كرواسون محشو بصدر التركي مع الكرفس، التفاح والمايونيز

Option 6:  )550 AED(
Serves up to 25 guests. )16 pieces of each mini sandwich(

Grilled chicken tikka with coriander & mint chutney flavor
Golden tuna sandwich with crunchy brown onion in oats brown bread

Roasted beef with grain mustard and lolo Bianca in panini bread  
Italian caprese sandwich 

Smoked turkey breast with celery apple mayo in croissant
Avocado and herbs salad wrap



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار السابع : 650 درهم
لـ 25 شخص )16 قطعة من كل نوع سندويش(

صدر الدجاج المشوي مع الطماطم المجففة
سلمون مدخن ومتبل مع الشبت والكبر بخبز الكريمة الحامضة

لحم بريسوال مع جبنة البارميزان والجرجير في خبز الشيباتنا
جبنة فيالديلفيا مع الخيار وتوت العليق

راب الخضروات المشوية مع الحمص
جبنة الموزاريال المدخنة مع البيستو وسوتيه الفطر بخبز الفوكاشيا

Option 7:  )650 AED(
Serves up to 25 guests. )16 pieces of each mini sandwich(

Grilled chicken breast with sundried tomato  
Marinated smoked salmon with dill and capers on sour cream bread 

Italian beef bresaola with parmesan cheese and rocket leaves ciabatta bread
Creamy Philadelphia cheese with cucumber and raspberry 

Grilled veggie with Hummus wrap
Smoked mozzarella with pesto & sautéd mushroom in tomato focaccia bread



Sandwich platters  أطباق السندويشات

الخيار الثامن : 650 درهم
لـ 25 شخص )15 قطعة من كل نوع سندويش(

سندويش الربيان المتبل
ميل فاي السلمون المدخن

صدر الدجاج المشوي مع الطماطم المجففة
سندويش شرائح اللحم الرقيقة مع الخس والطماطم بخبز نورالندر
جبنة الموزاريال المدخنة مع البيستو وسوتيه الفطر بخبز الفوكاشيا

جبنة البري مع الفراولة بخبز الشيباتا اإليطالي        
خضروات متبلة مشوية بالخبز البني         

Option 8 )Deluxe(: )650 AED(
Serves up to 25 guests. )15 pieces of each mini sandwich(

Marinated shrimp cocktail open face sandwich
Smoked salmon mille feuille

Grilled Chicken breast with sundried tomato  
Prosciutto lettuce and tomato sandwich in Norlander bread

Smoked mozzarella with pesto & sautéd mushroom in tomato focaccia bread
Brie cheese with strawberry in Italian ciabatta bread

Grilled marinated vegetables in loaf brown bread

 



+9716 506 789
www.slc.aeShjLadiesClub

- Beverages at AED 25 
- Service Sta� AED 150 

- Above Rates are excluded of 5% Vat

Package ٢ - 
Good for ١٠ Persons 
Includes ٥ dozens: 

• ٥ Sweet 
PRICE : AED  ١,٠٠٠ 

Package ١ -
Good for ٦ Persons 
Includes ٣ dozens: 

• ٣ Sweet 
PRICE :  AED ٥٠٠ 

Package ٣ - 
Good for ١٥ Persons 
Includes  ٨ dozens: 

• ٨ Sweet 
PRICE :  AED ١,٥٠٠ 

CANAPES PACKAGES (Sweet)

Orange   Watermelo with mint  Pineapple  Cocktail  Avocado  

Pomegranate  Strawberry  Beetroot

Cappuccino  Café Latte Espresso Flat white Nescafe Black Tea Green Tea

KUNOOZ HOSPITALITY AND
CATERING SERVICES
**MENU AND PACKAGES PRICE**

HOT DRINKS

FRESH JUICES

OTHER CHARGES



+9716 506 789
www.slc.aeShjLadiesClub

الباقة الثانية لـ ١٠ أشخاص
 تشمل: ٥ دزينات كانابيه:

• 5 أصناف حلوة

السعر: ١,٠٠٠ درهم

الباقة الثالثة لـ ١٥ شخص
 تشمل: ٨ دزينات كانابيه:

• 8 أصناف حلوة 

السعر: ١,٥٠٠ درهم

الباقة األولى لـ ٦ أشخاص
 تشمل: ٣ دزينات كانابيه:

• ٣ أصناف حلوة
السعر: ٥٠٠ درهم

باقات الكانابيه (الحلوة)

خدمة كنوز للضيافة والمناسبات
أسعار قائمة الطعام والباقات  

- المشروبات 25 درهم
- خدمة الموظفين 150 درهم

- األسعار المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

المشروبات الساخنة

العصائر الطازجة

اإلضافات

 برتقال   بطيخ   ليمون ونعنع   أناناس   كوكتيل   أفوكادو   رمان   فراولة   شمندر

 كابتشينو   كافيه التيه   إسبريسو   فالت وايت   نيسكافيه   شاي أحمر   شاي أخضر



+9716 506 789
www.slc.aeShjLadiesClub

الباقة الثانية لـ ١٠ أشخاص
 تشمل: ٨ دزينات كانابيه:

• 5 أصناف مالحة 
• 3 أصناف حلوة

السعر: ١,٠٠٠ درهم

الباقة الثانية لـ ١٠ أشخاص
 تشمل: ٨ دزينات كانابيه:

• 6 أصناف مالحة 
• 4 أصناف حلوة

السعر: ١,٥٠٠ درهم

الباقة األولى لـ ٦ أشخاص
 تشمل: ٥ دزينات كانابيه: 

• ٣ أصناف مالحة 
• ٢ أصناف حلوة

السعر: ٥٠٠ درهم

- المشروبات 25 درهم
- خدمة الموظفين 150 درهم

- األسعار المذكورة أعاله ال تشمل ضريبة القيمة المضافة

المشروبات الساخنة

العصائر الطازجة

اإلضافات

 كابتشينو   كافيه التيه   إسبريسو   فالت وايت   نيسكافيه   شاي أحمر   شاي أخضر

 برتقال    بطيخ    ليمون ونعنع    أناناس    كوكتيل    أفوكادو    رمان    فراولة    شمندر

خدمة كنوز للضيافة والمناسبات
أسعار قائمة الطعام والباقات  

باقات الكانابيه (المالحة والحلوة)



+9716 506 789
www.slc.aeShjLadiesClub

- Beverages at AED 25 
- Service Sta� AED 150 

- Above Rates are excluded of 5% Vat

Package ٢ - 
Good for ١٠ Persons 
Includes ٨ dozens: 

• ٥ Savory 
• ٣ Sweet 

PRICE : AED  ١,٠٠٠ 

Package ١ -
Good for ٦ Persons 
Includes ٥ dozens: 

• ٣ Savory 
• ٢ Sweet 

PRICE :  AED ٥٠٠ 

Package ٣ - 
Good for ١٥ Persons 

Includes a dozen and a half: 
• ٦ Savory 
• ٤ Sweet 

PRICE :  AED ١,٥٠٠ 

CANAPES PACKAGES (Savory and Sweet)

Orange  Watermelon   Lemon with mint    Pineapple    Cocktail    

Avocado   Pomegranate    Strawberry     Beetroot

Cappuccino  Café Latte    Espresso    Flat white    Nescafe    Black Tea   Green Tea

KUNOOZ HOSPITALITY AND
CATERING SERVICES
**MENU AND PACKAGES PRICE**

HOT DRINKS

FRESH JUICES

OTHER CHARGES




