Wedding Packages
Wedding Package Offer:













Wedding Cake 5 Layers
All day mineral water
Welcome drink
One round of soft drink
Glass tables
Chair cover White / Black
Dance floor
Celling decoration
Suite 1 night with breakfast for Set menu & Silver weddings (Day use for engagement)
Suite 2 night with breakfast & 1 room day use for Golden & Diamond weddings (Day use
for engagement)
Dinner buffet or set menu as per your choice
10 % free number of attendees

Buffet & Set menu Prices





TOLIP Silver Buffet
TOLIP Golden Buffet
TOLIP Diamond Buffet
TOLIP Set Menu

349.99 LE
399.99 LE
449.99 LE
249.99 LE

per person All inclusive
per person All inclusive
per person All inclusive
per person All inclusive

Our team will be happy to support you going through the day to make sure that your dream
come true

Banquet & Events Office
01033989538

منيو توليب الفضى
تشكيلة مختاره من الخضروات الطازجه
خص كابوتشا ,جرجير مصري ,الفلفل األخضر الرومى  ,الجزرالشرائح ,طماطم كارتيه ,خيارفنجر ,كرنب
أبيض وأحمر
وأنواع أخري من الفريشات
و يقدم مع تشكيلة من الدريسينج و الصوصات انترناشونال
فرينش دريسينج  1000 ,جزيرة  ,كوكتيل صوص  ,فينيجريت  ,كاتشب
تشكيلة من السلطات الشرقية المتنوعة
سلطة زبادي بالنعناع ,سلطة طحينه على الطريقه الشرقيه  ,فتوش على الطريقة اللبنانيه سلطة حمص
الشام  ,سلطة خضار فريش ,طماطم مخلله على الطريقه
المصريه ,زيتون مخلل ,تشكيلة من المخلالت الشرقية ( طرشي )

المخبوزات
تشكيلة مختارة من المخبوزات العالمية تقدم مع الذبده ( بورشون)

الكارفن
ديك رومى روستو يقدم مع االرز بالخلطة و صوص الجريفى

البوفية الساخن
كفته مشويه عالفحم وتقدم مع  B.B.Qصوص
دجاج تيكا علي الفحم
سمك فنجر بانية ويقدم مع صوص التارتار
ارز ابيض بالبسلة
بطاطس ويدجز باالعشاب روست فى الفرن
تشكيلة من خضروات الموسم سوتيه
جالش بالحمة المفرومة
تشكيلة متنوعة ومختلفة من المحاشى

الحلويات
تشكيله من الحلويات الفرنسيه والغربيه المميزه
تشكيله من الحلويات الشرقية المتنوعة
طاجن ام على على طريقة توليب الخاصة

منيو توليب الذهبى
تشكيلة متنوعة من الجبن والحوم الباردة
فراخ تارين بالمكسرات
تشكيلة مختارة من الخضروات الطازجه
خص كابوتشا ,جرجير مصري ,الفلفل األخضر الرومى  ,الجزر الشرائح  ,طماطم كارتية خيارفنجر ,كرنب
أبيض وأحمر
وأنواع أخري من الفريشات
و يقدم مع تشكيلة من الدريسينج و الصوصات انترناشونال
فرينش دريسينج  1000 ,جزيرة  ,كوكتيل صوص  ,فينيجريت  ,كاتشب
تشكيلة من السلطات الشرقية المتنوعة
سلطة زبادي بالنعناع ,سلطة طحينة على الطريقة الشرقية  ,فتوش على الطريقة اللبنانية  ,سلطة
باذنجان متبل ,سلطة حمص الشام  ,سلطة خضار ,طماطم مخللة على الطريقه المصريه  ,زيتون مخلل ,
تشكيلة من المخلالت الشرقية ( طرشي )  ,سلطة كلو سلو ,الذرة الصفراء و الفاصوليا الحمراء على
الطريقة المكسيكية  ,سلطة تشيكن هاواي ,ثوميه و تبوله
المخبوزات
تشكيلة مختارة من المخبوزات العالمية تقدم مع الذبده ( بورشون)
الكارفن
ديك رومى روستو يقدم مع االرز بالخلطة و صوص الجريفى
البوفيه الساخن
بيف كباب حلة بالبطاطس
فراخ جريل على الفحم
سمك باكت بالخضار
تشكيلة من خضروات الموسم سوتيه
مكرونه بالبشاميل واللحمه المفرومه
أرز ابيض بالمشروم
ماشيد بوتاتوز ( بطاطس بورية) هوم ميد مع اللبن والزبده
تشكيلة متنوعة ومختلفة من المحاشى
الحلويات
تشكيله من الحلويات الفرنسيه والغربيه المميزه
تشكيله من الحلويات الشرقية المتنوعة
طاجن ام على على طريقة توليب الخاصة

منيو توليب الماسى
تشكيلة متنوعة من الجبن والحوم الباردة المدخنه
سى فود تارين
تشكيلة متنوعة من المقبالت الساخنة
سمبوسه بالحمة والجبنة  ,كبيبة  ,ورق عنب
تشكيلة مختارة من الخضروات الطازجه
خس كابوتشا ,جرجير مصري ,الفلفل األخضر الرومى ,الجزر االشرائح  ,طماطم كارتية  ,خيارفنجر ,
كرنب ابيض و احمر
و يقدم مع تشكيلة من الدريسينج و الصوصات انترناشونال
فرينش دريسينج  1000 ,جزيرة  ,كوكتيل صوص  ,فينيجريت ,كاتشب
تشكيلة من السلطات الشرقية المتنوعة
سلطة زبادي بالنعناع ,سلطة طحينة على الطريقة الشرقيه  ,فتوش على الطريقة البنانيه  ,سلطة باذنجان
متبل ,سلطة حمص الشام  ,سلطة خضار ,طماطم مخللة على الطريقة المصرية  ,زيتون مخلل  ,تشكيلة
من المخلالت الشرقية ( طرشي ) ,سلطة كلو سلو ,الذرة الصفراء و الفاصوليا الحمراء على الطريقة
المكسيكية  ,سلطة تشيكن هاواي ,ثومية ,شريمب سالط مع افوكاتو و كراب استيك  ,سلطة بنجر
المخبوزات
تشكيلة مختارة من المخبوزات العالمية تقدم مع الذبدة ( بورشون)
الكارفن
ديك رومى روستو يقدم مع االرز بالخلطة و صوص الجريفى
البوفيه الساخن
بيف فيلة استيك بصوص البيبر كريم او المشروم
فراخ توب كابى
كفتة مشويه على الفحم
ارز اصفر بالمكسرات
تشكيلة من خضروات الموسم سوتيه
الزانيا كاليسك بالحمة المفرومة
بطاطس كاريه روست بالالعشاب
سى فود جريل (جمبرى  ,سمك  ,كلمارى )
تشكيلة متنوعة ومختلفة من المحاشى
باستا استيشن
تشكيلة من المكرونات (البنا واألسباجتى و المرمرية) مع تشكيلة من الصوصات والمكمالت
الحلويات
تشكيلة من الحلويات المتنوعة الغربية و الشرقية
طاجن ام على على طريقة توليب الخاصة

توليب سيت منيو
تشكيلة من السلطات الشرقيه
بابا غنوج  ,زبادى  ,طحينة  ,باذنجان مخلل  ,مخلل مشكل
اورينتال مكس جريلد
( كفته مشويه  ,شيش طاووك  ,بيف استيك )
تقدم مع االرز بالخلطة والريتاتوي
تشكيلة متنوعة من الحلويات الشرقية و الغربية
طاجن ام على على طريقة توليب الخاصة

