Catering
For every occasion

Call Us: 011 5094 3216 or 011 4257 7333
Event We Service
Weddings
Corporate events
Grand opening
Conferences & Business events

& more

Soup

شوربة بيف كونسومية
كونسومية كريستال
المصفى مع الكريتون

Beef Consommé
Beef Consommé crystal
served with fresh bread

شوربة كريمه مشروم
كريمه
بالمشروم و التوابل

Cream of Mushroom
Mushroom
and cream

شوربة طماطم
الطماطم الفريش
الكونكسية والكريمه الفريش

Tomato
Fresh Tomatoes served
with bread crumbs

شوربة بروكلى
البروكلي المفروم
مع الكريمة الفريش

Broccoli
Broccoli
& fresh cream

شوربه الشوفان
بالشوفان
واللحم المفروم

Oats
Oats
& minced meat

شوربة البسلة
شوربة البسلة
مع الكريمة المخصوصة

Pea
Fresh peas cooked
with a special creamy sauce

Appetizers
سرفيس ضلما مشكل
كوسة  -باذنجان -
فلفل  -بعدد  30ق
سرفيس ورق عنب
بالخلطه الشرقية
وزيت الزيتون  -بعدد  60ق
كبيبة لحمة
كبيبه شامي
محشوه بشرائح اللوز
سمبوسك لحم
محشوة
بالزيتون والشيدر
سمبوسك جبنة بالقطعة
محشوة
بالجبن الشيدر
سبرنج رول
محشوة بالخضروات
مع الصويا صوص

Stuffed Leaves platter
Zucchini, eggplants
& peppers - 30 pieces
Vine Leaves
vine leaves with spices
& olive oil - 60 pieces
Kobibah
kobibah stuffed
with almonds
Beef Sambousak
With olives
& cheddar cheese
Cheese Sambousak
Sambousak
filled with Cheddar Cheese
Spring Rolls
With vegetables
& soy sauce

يتم إضافة قيمة  % 14ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها  % 12 +خدمة

Salads

سلطة جنوب الوادي
ذات الطابع المكسيكي بحبوب الذرة
والفاصوليا الخضراء وقطع األڤوكادو

South of the border
& Sweet corn, green beans
avocado

تشيكن مشروم سالد
قطع الدجاج مع جوليان الفلفل األلوان
وشرائح المشروم مع الساور كريم

Chicken Mushroom
Chicken, mushroom,
bell pepper, & sour cream

بابا غنوج سالد
الباذنجان المشوي مع البصل والثوم
والفلفل األخضر واألحمر
سلطة فتوش
الخضروات الطازجة مع العيش
المقرمش والسماق وزيت الزيتون

Baba Ghanouj
& Grill eggplants with onions garlic
bell peppers
Fattoush
Fresh vegetables with crouton,
somaa and olive oil

سلطة خضراء
تشكيلة من الخضروات الطازجة
مع الدريسينج المميز

Green Salad
Mixed fresh vegetables
& special dressing

سالطة كولسلو
شرائح الكرنب األبيض
و الجزر مخلوطة بالمايونيز

Coleslaw
White cabbage,
carrots & mayonnaise

زبادي
خيار مع الثوم
والزبادي والنعناع المفروم

Yogurt
Yogurt with cucumber,
garlic & minced mint

طحينة
الطحينة مع زيت الزيتون
والتوابل والبهارات وليمون

Tahini
Tahini with olive oil,
spices, and lemon

روكا
جرجير مع مشروم فريش وطماطم
روست وعين الجمل وجبنة بارميزان
والدورف
مكعبات التفاح  -الخيارمع عين الجمل واللبنه
روست وعين الجمل وجبنة بارميزان

Roca
Roca with mushroom, roasted tomatoes,
walnut and parmesan cheese
Woldorf Salad
Apple - Cucumber- walnut & labnnah
walnut and parmesan cheese

سلطة تونة
مكرونه بينا مع التونة والفلفل البرونواز

Tuna Salad
Penne - Pepper - Tuna

Sandwiches
Sizes: 10 cm / 18 cm / 28 cm

سندوتش روزبيف
سندوتش تركي
سندوتش تشيكن رول
سندوتش تونة
سندوتش تشيز الفر

بأحجام 10 :سم  18 /سم  28 /سم

Roast beef Sandwich
Turkey Sandwich

Chicken Roll sandwich
Tuna Sandwich
Cheese lover Sandwich

يتم إضافة قيمة  % 14ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها  % 12 +خدمة

Coffee Break
Finger Food

Seafood Canapé
La Poire special canapés (shrimp,
smoked salmon, tuna, crabs,
black /red caviar)
Mixed Canapés
Turkey, smoked salmon, beef roll,
vegetables, cheddar, shrimp
Petite croissant
Petite croissant stuffed (Turkey / Tuna Rose Beef / Cheese / Chicken Roll)
Mini Pains
(Smoked salmon, turkey, roast beef,
blue cheese, chicken roll, hotdog, tuna)
Mini Club Sandwich
Mix of mini sandwiches ( Turkey – tuna
roast beef – tuna – blue cheese - cheese )
Salaisons
La Poire special
salaisons selection
Mini Rap
(Cheese with mint / fried chicken /
hummus and vegetables / roast beef /
tuna salad)
Basket Sandwich
Basket 21 or 16 assorted sandwiches
(size 10 cm)
Club sandwich
Roast beef / smoke / turkey / tuna
Sandwich
Roast Beef/Turkey/Chicken Roll/Tuna/
Cheese Lover (size 10 &18 &28 cm)

كنابيه سى فوود
قطع من التوست مع الصوص
 تونة موس/ سالمون مدخن/(جمبري
) كفيار إسود وأحمر/
كنابيه مشكل
قطع من التوست مع الصوص
 بيف روول/ (تركى روو سالمون مدخن
)  جمبري/ شيدر/ تونه/ كيش خضراوات/
بيتى كرواسون
/ بيتى كرواسو بحشو ( تركي
)  تشكن رول/  جبنة/ تونة – روزبيف
ميني بان
/ روزبيف/ تركي/ (سالمون مدخن
) تونة/ هوت دوج/ تشيكن روول/ريكفورد
مينى كلوب
تشكيله من المينى كلوب
) تونة/ ريكفورد/ روزبيف/( تركي
ساليزون
تشكيله من ساليزون البوار المميز
/ كورنية تونة/  فولفان/ ( محشو جبنة
)  كيش/  كريكيون/ مني بيتزا
منى راب
/  فرايد تشكن/ (جبنة بالنعناع
/  روزبيف/ حمص وخضروات
) تونة سالد
باسكت ساندوتش
 ساندوتش متنوع16  أو21 باسكيت
)  سم10 ( بحجم
ساندوتش كلوب
 تونة/  تركي/  سموك/ روزبيف
ساندوتش
/  تونة/  تشكن رول/  تركي/ روزبيف
) سم28 & 18 & 10 تشيز الفر ( بحجم

Pate
باتية
Cheese and olives/thyme/cheddar/
 تركي مدخن/  شيدر/  زعتر/ جبنة وزيتون
smoked turkey (chocolate pate)+(mini pate)
)  ( مني باتيه+ ) ( باتية شوكليت

 خدمة% 12 +  ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها% 14 يتم إضافة قيمة

Danish
Cinnamon / Nutella

Bakery

دنش
 نيوتيال/ قرفة
دنش
شيري

Danish
Cherry

باتيه
باتيه شوكليت

Pâté
Chocolate pate

كرواسون
/  زعتر/ جبنة وزيتون
 تركي/ شيدر

Croissant
Theme/cheddar cheese/cheese &
olives/turkey
Danish / croissant
Cinnamon Danish and cheese croissant

 صغير/  كرواسون/ دنش
 كرواسون جبنة/ دنش قرفة

Potatoes

Pommes Gratin coconut
Chafing dish Potatoes slices,
coconut, cream and gratin
Pommes Star
Chafing dish Potatoes
with broccoli & gratin
Potato Croquettes
Puree potato

with cream and crumbs

بوم جراتان كوكونت
شيفنج ديش شرائح البطاطس
بالكريمه وجوزة الهند
بوم ستار
شيفنج ديش
مع البروكلي والبشاميل
بطاطس كروكيت
بطاطس بيوريه
بالكريمة والبقسماط

Pommes Almond
Chafing dish Potato slices,
coconut, cream and gratin

بوم الموند
شيفنج ديش شرائح البطاطس
بالبصل واللوز

Pommes Plongee’ with cream
Potato slices, spices
& cream

بوم بالنجي
شيفنج ديش شرائح البطاطس
مع الكريمة والتوابل

Pomme Plange

Potato with spices

with cream and crumbs
Pommes Parsley

Potato, onions and parsley

بوم بالنجيه
شيفنج ديش شرائح البطاطس مع
األعشاب
بوم بارسلي
شيفنج ديش شرائح البطاطس
بالبصل والبقدونس

 خدمة% 12 +  ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها% 14 يتم إضافة قيمة

Special Orders

Mix Grill
Mix grill chafing dish (veal kabbab, kofta,
shish tawook) with grilled vegetables
Beef Welington Carven
lasagna chafing dish with minced
meat, mozzarella & ricotta cheese

Shawerma beef / Chicken
Beef shawerma / chicken shawerma with
tacco bread - min of 10 Kg
Turkey
Turkey 12 Kg , fillet legs stuffed with
minced beef and pistachios
Lasagna
lasagna chafing dish with minced meet,
mozzarella & ricotta cheese
Pasta gratin
Macaroni With chopped meat &
Bechamel sauce
Zucchini Gratin
Zucchini chafing dish, tomato sauce
and gratin
Musaqaa with beef
Eggplants, tomato sauce with minced
meat & gratin chafing dish

ميكس جريل
/ كفته/شيفنج ديش كباب
 مع الخضار المشوى/ شيش

)بيف ويلنجتون(كارفن
شيفنج ديش عرق الفلتو بالبيكون وكبدة
الفراخ ملفوف بالفيتاج روزمارى صوص
 دجاج/ شاورمه لحم
سيخ شاورمة لحم مع عيش التاكو
كجم10والصوصات حد أدنى
)ديك رومي (كارفن
,ك على طريقة البوار12ديك رومي
الوراك مخلية ومحشوة باللحم والفستق
الزانيا
شيفنج ديش شرائح الالزانيا
باللحم المفروم والموتزاريال والريكوتا
مكرونة جرتان
مكرونة باللحمة المفرومة
و خلطة البشاميل
زوكينى جراتان
شيفنج ديش شرائح الكوسه مع صوص
الطماطم واللحمه والبشاميل
مسقعه باللحم المفروم
شيفنج ديش شرائح الباذنجان مع صوص
الطماطم واللحمه والبشاميل

Assorted vegetables sauté
Fresh vegetables with butter, sweet corn
& mushroom chafing dish

خضار سوتيه
شيفنج ديش تشكيله من الخضار
الفريش بالزبده والذره والمشروم

Grilled Vegetables
Grilled vegetables with
balsamic sauce

خضار مشوي
شيفنج ديش تشكيلة من الخضار
المشوي مع صوص البلسمك

 خدمة% 12 +  ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها% 14 يتم إضافة قيمة

Main Course
Fish

جمبرى بروفنسال
شيفنج ديش جمبرى
بصوص الطماطم المتبل

Shrimp Provencal
Marinated shrimps
in tomato sauce

سمك سالمون فيلية
مشوي مع الخضار
الجريل وصوص الكابري

Salmon Fillet
Salmon with grilled vegetables
and capers sauce

سمك منيير
شيفنج ديش فيلة سمك
بصوص الزبده والليمون والكريمة

Fish Meniere
Fish fillet with butter
& lemon creamy sauce

سمك بصوص الشبت
شيفنج ديش فيليه السمك
بصوص الكريمة والشبت

Fish with dill sauce
Fish fillet with dill
& cream sauce

جمبرى مقلى بصوص تارتار
شيفنج ديش جمبرى مقلي بصوص
التارتار بالشبت

Fried Shrimp with Tartar sauce
Fried shrimps with tartar sauce &
dill

سمك بالكاري صوص
شيفنج ديش شرائح الفيليه مع األناناس
والكاري

Fish with cary
Fish fillet with pineapple &
cary

Side Dishes
Rice

Fried Rice
Basmati rice with vegetables
& omelets in chafing dish
Lebanese Rice
Rice with minced meat
in a chafing dish
Khalta Rice
Rice with cinnamon,
raisins & almonds in a chafing dish
Herb & Butter Rice
High quality fine rice tossed
with butter and fresh herbs
Bakhari Rice
Rice with crucuma, lemon & herbs
chafing dish
Fish Rice
Rice with onions & tomato sauce
Basmati Rice
Basmati rice with bay leaf
& cardamom

فرايد رايز
شيفينج ديش أرز بسمتي
مع الخضار وشرائح االومليت
أرز لبناني
شيفنج ديش أرز
باللحمة المفرومة
أرز بالخلطة
شيفنج ديش بالقرفه
والزبيب واللوز
أرز بالزبدة واالعشاب
شيفنج ديش أرز بالزبدة
و االعشاب الطازجة
أرز بخاري
شيفنج ديش أرز بالكركم والليمون
المجفف واالعشاب
أرز سمك احمر
شيفنج ديش بالصلصه والبصل
ستيم رايز بسمتي
شيفنج ديش أرز بسمتي باللورى
والحبهان

 خدمة% 12 +  ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها% 14 يتم إضافة قيمة

Main Course
Chicken

دجاج كوردون بلو
شيفنج ديش صدور الدجاج محشوة
بالتركي والروزبيف المدخن والشيدر

Stuffed Chicken
Chicken breast stuffed with turkey,
smoked roast beef & cheddar cheese

دجاج كتشاتوري
شيفنج ديش قطع الدجاج مع البصل
والطماطم مع صوص نابوليتان

Chicken Cacciatore
Juicy chicken with tomatoes
and Napolitano sauce

دجاج مغطى بعجينة الميلفي
شيفنج ديش قطع الدجاج
مع البصل والكريمة مغطى بالفيتاج

Chicken with Mille Feuillet
Chicken with onions
and creams in mille Feuillet

دجاج بالمشروم صوص
شيفنج ديش صدور الدجاج
مع الكريمة والمشروم والصوص
دجاج بانيه
شيفنج ديش
دجاج بانيه مع الخضراوات
دجاج مع البيكون المحمص
شيفنج ديش صدور الدجاج
بصوص الكريمه والبيكون الكرسبي

Chicken with Mushroom Sauce
Chicken slices
in mushroom cream
Chicken Pane
Chicken pane
with grilled vegetables
Chicken Bacon Crispy
chicken breast with cream
sauce and crisped bacon

دجاج بريزيه
شيفنج ديش مكعبات الدجاج
مع الخضار النوازيت

’Chicken Prizee
chicken cubes with vegetables

دجاج بالنكت
شيفنج ديش صدور الدجاج
محشوه فلفل ألوان والموتزاريل

Chicken Blanket
chicken breasts stuffed with
colored peppers & mozzarella

دجاج مكسيكي بالمشروم
شيفنج ديش شرائح الدجاج مع
الصوص المكسيكي الحار والمشروم
شيش طاووق
شيفنج ديش أسياخ الشيش
المشوى مع الخضار المشوي
دجاج بصوص سويت آند ساور
شيفنج ديش قطع الدجاج مع
الفلفل والبصل وصوص الحلو الحار

Chicken with Mushroom Sauce
Chicken slices with spicy
Mexican sauce & mushroom
Shish Tawook
squeers Grilled chicken cubes
with grilled vegetables
Sweet & sour chicken
chicken pieces with pepper,
onions and sweet & sour sauce

يتم إضافة قيمة  % 14ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها  % 12 +خدمة

Main Course
Beef

فيل بيكاتا
شيفنج ديش شرائح البتلو
مع صوص المشروم

Veal Piccata
veal beef
with mushroom sauce

إمانسيه بيف مشروم
شيفنج ديش نسائر اللحم
مع المشروم والكريمة

Beef Immense
Beef
with mushroom cream

روست بيف
شيفنج ديش شرائح الروزبيف
مع الصوص البني بالكريمة
لحمه فاهيتا
شيفنج ديش نسائر اللحم مع الفلفل ألوان
والبصل والصويا

Roast Beef
Roast beef
with brown creamy sauce
Fajita
& beef with colored pepper, onion
onion & soy sauce

كفته
شيفنج ديش كفته
مشويه مع الخضار المشوي

Kofta
Grilled kofta
with grilled vegetables

بيف فيليه
شيفنج ديش دوائر اللحم البقرى
مع إختيارك من صوص الفلفل مشروم،
مسطردة ،روز ماري أو كابري
بيف بوبييت
شيفنج ديش شرائح اللحم المحشو بالبيكون
والتركي والشيدر

Fillet
Beef with your choice of sauces
)(pepper, mushroom
Beef Paupiette
Beef slices with bacon, turkey and
cheddar cheese

Dessert

بيتي فور
بيتي فور البوار الفرنسي المتميز

جاتوه سواريه
مجموعة منتقاه من الجاتوه السواريه
حلويات شرقية
تشكيلة رائعة من الحلويات الشرقية
( حسب إختياركم )
كيك بوبس
فادج مالتيز  /نوجاستيل /
براوني  /كاروت  /لوز /
كراميل  /ليمون  /لوتس

Petits Four
La Poire special French Petits Four

Gateaux Soiree
Assorted selection of gateaux soiree
Oriental Pastry
Your choice of La Poire special
oriental sweets
Cake Pops
Fudge Maltese / Nougatelle /
Brownie / Carrot / Almond /
Caramel / Lemon / Lotus

أنجلش كيك
بلح  /لوز  /ليمون  /ورد

English Cake
Dates / almonds / lemon / roses

دنش
قرفة  /شيري  /نيوتيال
 ( +مني دنش )

Danish
Cinnamon Cake / Cherry /
)Nutella + (Mini Danish

تورت خاصة بالمناسبات
زفاف  /أعياد الميالد  /التخرج

Occasional Cakes
Wedding / Birthday / Graduation

يتم إضافة قيمة  % 14ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها  % 12 +خدمة

Cold Drinks

Fresh juices
(Mango/strawberry/
guava/orange)

عصير فريش
/  فراولة/ ( مانجو
)  برتقال/ جوافة

Juice packets
(Mango / guava /
orange)

عصير علب
/  جوافة/ ( مانجو
) برتقال

Canned soda
(Pepsi/ Miranda /
seven up)

كانز
/  ميرندا/ ( بيبسي
) سفن
مياه معدنية
) ( زجاجة مياه معدنية ص

Mineral water
Small

Hot Drinks

Cappuccino

كابتشينو

Espresso

اسبرسو

Latte

التيه

Mocha

موكا
نسكافية

Nescafe

شاي

Tea

 خدمة% 12 +  ضريبة القيمة المضافة لألصناف الخاضعة لها% 14 يتم إضافة قيمة

For catering services, event management or any customized events please
or Email us on : Catering@lapoire.net
Facebook.com/LaPoireEgypt
Twitter.com/LaPoireOfficial
Instagram:@LaPoireEgypt
Hotline: 19515

