
Free Home Delivery

مأكوالت عربية بنكهة عالمية



Soup  شوربه

greek Salad   سلطة يونانيه

ShiSh tawook    شيش طاووق 

eggS with Meat & hoMMoS
بيض باللحم والحمص

 

falafel    صحن فالفل  

laMb ChopS    ريش غنم 

Daily Open Buffet



وجبة فطور دار زايد
فول و فالفل و بي�ض و�شلطة و�شاي و خبز 

بالليط 
شعرية مع بيض و خبز

خبز الجباب 
مع دبس التمر او الجنب 

خبز رقاق 
مع بيض او جنب 

خبز خمري 
مع دبس التمر 

خبز محال 
مع دبس التمر 

بيض باملرتديال
بيض ومرتديال وفلفل بارد مغطى بالجنب و خبز

بيض باللحم والحمص
بيض مع قطع اللحم ومغطى بالحمص و خبز 

بيض بالطامطم والفلفل
بيض أومليت مع قطع الطامطم والفلفل البارد وخبز 

مخلمة 
بيض مع اللحم املفروم وقطع البطاطا مع الفلفل البارد و خبز 

صحن فول عىل الطريقة املرصية
فول بالطحينة وخلطة الثوم و خبز 

صحن فول عىل الطريقة اللبنانية
فول بزيت الزيتون وبالبقدونس و خبز 

صحن فالفل
صحن فالفل مع الطحينة وقطع الطامطم و خبز 

لبنة بالثوم
لبنة بالثوم الطازج مع النعناع

Dar ZayeD Breakfast

Soup

 فطور دار زايد

الشوربات

dar Zayed breakfaSt
Foul (fava beans), Falafel, Eggs, Salad, Tea With Bread 

balalet
Noodles With Eggs With Bread

Jebaab bread 
With Dates Molasses or Cheese

rqaaq bread 
With Eggs or Cheese  

khaMeer bread 
with Dates Molasses

Mahalla bread 
With Dates Molasses 

eggS & Mortadella
Eggs, Mortadella, Capsicum, covered by Mozzarella With Bread

eggS with Meat & hoMMoS
Eggs, Meat, covered by Hommos With Bread

oMelet with toMato & CapSiCuM
Omelet with tomato and  Capsicum With Bread

MakhlaMa
Eggs,Minced meat and Capsicum With potatoes With Bread

fava beanS (foul)  egyptian 
Plate of Foul (fava beans) with Tahini and Garlic  With Bread

fava beanS (foul)  lebaneSe 
Plate of Foul (fava beans) with olive oil and parsley With Bread

falafel
Falafe plate & tahina & tomato With Bread

labnah with garliC
Labneh with fresh garlic & mint. 

ChiCken with CreaM & Corn Soup

lentil Soup

vegetable Soup

Seafood CreaM Soup
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balalet          بالليط Jebab bread         خبز الجباب

شوربة دجاج بالكرمية والذرة

شوربة عدس

شوربة خضار

شوربة مثار البحر



Appetizers & sAlAds المقبالت والسلطات
سلطة دار زايد

سلطة الخس والفلفل البارد وقطع الطامطم مع رشايح الزيتون األسود و 
جبنة املوزاريال وصوص املايونيز

صحن مقبالت مشكل
تشكيله من املقبالت 

سلطة القيرص بالدجاج
سلطة الخس مع قطع الدجاج وجبنة املوزاريال وصوص القيرص

سلطة القيرص بالشاورما
سلطة الخس مع شاورما الدجاج وجبنة املوزاريال وصوص القيرص

سلطة يونانية
سلطة خرضاء مع قطع جنب الفيتا والزيتون وصوص املايونيز

سلطة الباذنجان
رشايح الباذنجان املقيل مع الفلفل والبصل الطامطم والجزر

سلطة جرجري
جرجري مع رشايح البصل وجبنة املوزاريال وزيت الزيتون

سلطة عربية
قطع الطامطم والخيار والنعناع وقطع الفجل والصوص الخاص

خيار بالروب والنعناع
قطع الخيار مع النعناع الطازج والروب

حمص بالدجاج
حمص مع قطع الدجاج

حمص باللحم
حمص مع قطع اللحم

حمص
حمص بزيت الزيتون

حمص بريويت
حمص مع البقدونس والطامطم وكرمية الثوم

متبل
باذنجان مع طحينة ولبنة مع حبات الرمان الطازج

تبولة
قطع الطامطم الصغرية مع البصل والربغل و البقدونس

فتوش
قطع الطامطم مع الخيار والخس والنعنع الجاف مع الخبز املقيل

ورق عنب
ورق العنب املحيش بخلطة األرز

بابا غنوج
باذنجان مع الفلفل األخرض و األحمر مع البهارات 

dar Zayed Salad
Lettuce salad with capsicum, tomatoes, slices of black olives, 
mozzarella and mayonnaise sauce

MiX Salad plate
Mix Salad

CaeSar Salad
Lettuce salad with grilled chicken pieces, mozzarella and caesar sauce

CaeSar Salad with ShawerMa
Lettuce salad with chicken shawerma, mozzarella and caesar sauce

greek Salad
Green salad with vita cheese, olive oil, mozzarella and caesar sauce

eggplant Salad
Slices of fried eggplants with capsicum, onion, tomatoes and carrot 

rokka Salad
Jarjeer with onion slices, mozzarella and olive oil

arabiC Salad
Tomatoes, cucumber, mint, radishes and special arabic special sauce

CuCuMber yogurt Mint Salad
Cucumber with yogurt and mint

hoMMoS with ChiCken
Hommos with chicken pieces

hoMMoS with Meat
Hommos with meat pieces

hoMMoS
Hommos with olive oil

hoMMoS beiruti
Hommos with parsley, tomatoes and garlic sauce

Mutabbal
Eggplant with tahini, LABNEH and fresh Pomegranate kernels

tabbouleh
Small tomato pieces with onion and bulgur and parsley

fattouSh
Tomatoes, cucumber,lettuce,dry mint and fried bread pieces

vine leaveS
Vine leaves stuffed with special rice 

baba ghanouJ
Grilled Eggplant with red and green capsicum and special spices
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fattouSh فتوش tabbouleh  تبولة 



Hot Appetizers المقبالت الساخنة
فطاير جبنة

سمبوسك لحمة

فطاير سبانخ

بطاطا حارة

بطاطا مقلية

بطاطا مقلية مع دبس الرمان

كبدة دجاج مقلية مع دبس الرمان

كبة مقلية

فطاير مشكلة 

CheeSe paStry

Meat SaMboSak

SpinaCh paStry

hot potatoeS

frenCh frieS

frenCh frieS with poMegranate MolaSSeS

ChiCken liverS with poMegranate MolaSSeS

fried kibbeh

MiX paStrieS  
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hoMMoS dar Zayed حمص دار زايد frenCh frieS  بطاطا مقلية 

 SaMboSak  سمبوسك vine leaveS  ورق عنب



emiraTi Foods  مأكوالت إماراتية
سلمون مشوي 

سمك سلمون عىل الفحم ويضاف اليه بعض البهارات الخاصه 
ويقدم مع خضار او  بطاطا  او  ارز 

مجبوس دجاج 
طبق مكون من آرز بسمتي مطهي مع الدجاج الطازج مع التتبيله 

االماراتيه الخاصه 

مجبوس لحم 
طبق مكون من ارز بسمتي مطهي مبرق اللحم مع البهارات االماراتيه 

الخاصه 

عيش ولحم 
طبق مكون من اللحم الطازج مع االرز بالبهارات االماراتيه 

 الخاصه 

مرق البدو
أرز مع قطع من اللحم مع البهارات اإلماراتيه التقليديه و الخرضوات 

حبول 
قطع من بيض السمك الطازج يقيل بالزيت مع البهارات االماراتيه 

مرضوبه بالدجاج 
طبق تقليدي يستخدم فيه وعاء خاص يوضع فيه االرز و الدجاج الطازج 

باالضافه ايل البهارات االماراتيه  

ثريد لحم 
طبق يتكون من لحم الغنم و الخرضوات 

قشيد 
طبق يتكون من اسامك القرش الصغريه املسلوقه  بالبهارات االماراتيه  

عرسية  
جدر خاص مع الرز والدجاج و الخرضوات بالبهارات االماراتيه 

مرقوقه 
طبق بدوي مطهو مع الدجاج بالبهارات االماراتيه 

هريس 
طبق يستخدم فيه جدر خاص ويوضع فيه حبوب القمح وهريس لحم 

الغنم مع البهارات االماراتيه الخاصه مطبوخ عيل نار هادئه

grilled SalMon 
Fresh salmon grilled on coal with special spices with your 
choice of sauce. Served with rice or potatoes or vegetables

ChiCken MaJbooS
Basmati rice with fresh chicken marinated in blend of 
traditional Emarati spices

Meat MaJbooS
basmati rice with fresh meat marinated in blend of
traditional emarati spices

eSh wa lahaM 
fresh meat with rice marinated in blend of traditional emarati 
spices

Marq badu 
Rice and Fresh meat with Emirati spices with vegetables 

habol 
Fresh fish spawn fried in oil with a traditional Emirati spices

Madrobah with ChiCken
traditional dish of grinded rice with fresh chicken and
vegetables with a traditional emirati spices

 MEAT THAREED
dish contains of Sheep meat and fresh vegetables

 QASHEED
dish consists of boiled young shark that is boiled 

 ARSiAH
rice, fresh chicken, vegetables, and emirati traditional spices 

 MARQOUQAH
badu dish , rice with fresh chicken and emirati  spices

HAREES
wheat, fresh meat and emirati tradition spices are added 
together in a special cooking container to boil on low heat

balalet
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Grilled salmon   سلمون مشوي  qasheed     قشيد  



 marq badu       مرق البدو 

 meat majboos       مجبوس لحم  chicken majboos      مجبوس دجاج 

 habol        حبول

chicken kabsa       كبسه دجاج   chicken biryani       برياين دجاج



GULF Foods مأكوالت خليجية

مندي لحم
أرز ولحم ، يقدم مع املرق والروب 

مندي دجاج
أرز ودجاج ، يقدم مع املرق والروب

مظبي لحم
آرز مع اللحم ، يقدم مع املرق والروب

مظبي دجاج
آرز مع الدجاج املظبي ، يقدم مع املرق والروب

حنيذ
أرز ولحم ، يقدم مع املرق والروب

برياين لحم
أرز مع اللحم وتقدم مع املرق والروب

برياين دجاج
أرز بقطع الدجاج وتقدم مع املرق والروب

قوزي لحم
لحم غنم مع ثالثة أنواع من األرز واملكرسات

يقدم مع مرق وروب

كبسة لحم
أرز بني مع قطع اللحم والزبيب والفلفل والبصل, يقدم مع املرق

 والروب 

كبسة دجاج
أرز بني مع قطع الدجاج والزبيب والفلفل والبصل ، يقدم مع املرق

 والروب 

مقلوبة لحم
آرز بصلصة الطامطم مع قطع اللحم وقطع الباذنجان والبطاطس و البصل 

وتقدم مع املرق والروب

لحم مدفون
لحم مشوي بالحجر الربكاين  مع أرز دار زايدواملرق والروب

دجاج محيش
دجاجة محشية بالرز واملكرسات والزبيب،

يقدم مع الروب

لحم مقلقل مع الرز
أرز مع قطع اللحم املسلوق  بالبصل والبهارت ، يقدم مع املرق

والروب

دجاج مقلقل مع الرز
أرز مع قطع الدجاج املسلوق بالبصل والبهارات ، يقدم مع املرق

 والروب
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Meat Mandi
Rice with meat, served with special soup & yogurt

ChiCken Mandi
Rice with chicken, served with special soup & yogurt 

Meat Madhbi
Rice with Meat, served with special soup & yogurt

ChiCken Madhbi
Rice with chicken madhbi, served with special soup & yogurt 

haneedh
Rice with meat, served with special soup & yogurt

Meat biryani
Rice with meat, served with special soup & yogurt

ChiCken biryani
Rice with chicken, served with special soup & yogurt

Meat quoZi
Lamp meat with three different kinds of rices and nuts, served 
with soup, yogurt

Meat kabSa
Rice with lamp meat, raisins, capsicum & onion served with 
soup, yogurt

ChiCken kabSa
Rice with chicken , raisins, capsicum & onion served with 
soup, yogurt

Maqloba (Meat)
Rice with meat, tomato sauce, eggplant, potatoes and onion, 
served with soup, yogurt

Madfoon Meat
Grilled meat on lavastone, with rice , served with soup, yogurt

Stuffed ChiCken
Chicken stuffed with rice ,nuts, raisins , served with soup, 
yogurt

roaSt Meat with riCe
Rice and meat pieces with onion and special spices, served 
with soup, yogurt

roaSt ChiCken with riCe
Rice and chicken pieces with onion and special spices, served 
with soup, yogurt
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InternatIonal
 DIshes & GrIlls

 أطباق عالمية
ومشاوي

وجبة مشاوي دار زايد 
لحم مشوي )تكا لحم(  وشيش طاووق و كباب دجاج وكباب 

لحم و ريش غنم وعرايس

لحم مشوي )تكا لحم(
لحم غنم مشوي بخلطة دار زايد

لحم مشوي بالروب
لحم غنم مشوي بخلطة دار زايد مع الروب

لحم مشوي بالزعرت
لحم غنم مشوي بخلطة دار زايد مع الزعرت

ريش غنم
ريش غنم مشوي تقدم مع البطاطا 

كفتة لبناين
كفتة لحم غنم عىل الطريقة اللبنانية 

كباب دجاج
كباب دجاج عىل الطريقة اللبنانية 

كباب حلبي
كباب لحم مع البهارات الخاصة وتقدم مع البطاطا

كباب بالفستق
كباب لحم مع الفستق وتقدم مع البطاطا

الكباب العراقي
كباب لحم مع البهارات الخاصة عىل الطريقة العراقية

كباب خشخاش
كباب لحم مع صوص الطامطم والبهارات الحارة وتقدم مع 

البطاطا

كباب أورفيل
كباب مع فلفل وطامطم وتقدم مع البطاطا

دجاج مسحب
نصف دجاجه مشوية عيل الفحم

شيش طاووق 
قطع صدور دجاج متبله مشوية عيل الفحم

تكة دجاج )حار(
قطع صدور دجاج متبله حارة مشوية عيل الفحم

جوانح دجاج
جوانح دجاج متبله مشوية عيل الفحم

اسكالوب دجاج
صدور دجاج متبل ومقيل يف الزيت

كوردن بلو الدجاج
صدور دجاج محشية بخلطه دار زايد

دجاج مكسييك )حار(
قطع دجاج مع الفلفل الحار

لحم مكسييك )حار(
قطع لحم مع الفلفل الحار

dar Zayed MiX grill
Grilled meat (Tikka), Shish tawook, chicken kabab, meat kabab, 
lamp chops and arais

grilled Meat (tikka)
Grilled lamp meat with Dar Zayed special spices

grilled Meat with yogurt
Grilled lamp meat with Dar Zayed special spices and yogurt

grilled Meat with thyMe
Grilled lamp meat with Dar Zayed special spices and thyme

laMb ChopS
Lamp chops with french fries

lebaneSe kofta
lamp meat (kofta) - Lebanese Style

ChiCken kabab
Chicken Kabab - Lebanese Style

kabab halabi
Meat Kabab with special spices, served with french fries

kabab halabi with piStaChio
Kabab Halabi with Pistachio, served with french fries

iraqi kofta
Iraqi Kofta 

kabab khaSh-khaSh
Kabab Khash-khash with tomato sauce (Spicy), served with 
french fries

kabab orfali
Kabab Orfali with capsicum and tomato, served with
french fries

boneleSS ChiCken
Half Grilled chicken 

ShiSh tawook
Grilled Chicken breasts 

ChiCken tikka (SpiCy)
Grilled Chicken breasts Spicy  

ChiCken wingS
Grilled Chicken Wings 

ChiCken eSCalope
Fried Chicken Breasts     

ChiCken Cordon blue
Chicken Breasts with Dar Zayed Special Spices

MeXiCan ChiCken (SpiCy)
Pieces of chicken with Spicy

MeXiCan Meat (SpiCy)
Pieces of Meat with Spicy 
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Shawerma Dar ZayeD شاورما دار زايد
صحن شاورما لحم دار زايد

صحن شاورما لحم مع البطاطس والطامطم واملخلل

صحن شاورما دجاج دار زايد
صحن شاورما دجاج مع البطاطس املقلية

 والطاممطم واملخلل

صحن شاورما ميكس دار زايد
صحن شاورما لحم ودجاج ، مع البطاطس املقلية والطامطم واملخلل

صحن حمص بشاورما دار زايد 
صحن حمص لذيذ مع شاورما دار زايد 

ساندويتش شاورما لحم  دار زايد )عريب(
ساندويش شاورما لحم ، يُقطع ويُقدم مع البطاطا والكبيس والخرضة

ساندويتش شاورما دجاج  دار زايد )عريب(
ساندويش شاورما دجاج، يُقطع ويُقدم مع البطاطا والكبيس والخرضة

ساندويتش شاورما لحم 

ساندويتش شاورما دجاج 

dar Zayed Meat ShawerMa plate
Meat shawerma with fries & tomatoes & pickles

dar Zayed ChiCken ShawerMa plate
Chicken shawerma with fries & 
tomatoes & pickles

dar Zayed MiX ShawerMa plate
Mix shawerma with fries & tomatoes & pickles

dar Zayed hoMMoS with ShawerMa plate
Delicious hommos with shawerma Dar Zayed

Meat ShawerMa SandwiCh (arabiC)
Meat shawerma sandwich, sliced and served with fries, pickles ..

ChiCken ShawerMa SandwiCh (arabiC)
Chicken shawerma sandwich, sliced and served with fries, pickles ..

Meat ShawerMa SandwiCh 

ChiCken ShawerMa SandwiCh 
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SandwicheS الساندويشات
ساندويتش شيش طاووق

ساندويتش لحم مشوي )تكا(
كباب لحم

كباب دجاج
فيالدلفيا

فاهيتا
دجاج مشوي

سودة دجاج )الكبدة(
سكالوب دجاج

باذنجان وبطاطا 
فالفل

ShiSh tawook 
Meat tikka
kabab (Meat)
kabab (ChiCken)
philadelphia
fahita
grilled ChiCken
ChiCken liver
ChiCken eSCalope 
eggplantS&frenCh frieS
falafel

14
16
14
12
15
12
14
12
17
12
10

14
16
14
12
15
12
14
12
17
12
10

meat shawerma             شاورما لحم chicken shawerma   شاورما دجاج  
 



SteakS اللحوم
ستيك مشوي

قطعه من اللحم مشويه عيل الفحم مع البهارات تقدم مع البطاطا 

ستيك بالفلفل األسود والبهارات  
ستيك لحم مشوي مع البهارات الخاصة

وتقدم مع البطاطا

ستيك بالزعرت األخرض
ستيك لحم مشوي مع الفلفل و الزعرت واملسرتدة 

وتقدم مع البطاطا

ستيك بالبصل والتوست
ستيك لحم مشوي مع

البصل وخبز ساليس

فيليه منيون
ستيك لحم مشوي مع الكرمية الخاصة 

والفطر وتقدم مع البطاطا

كوردن بلو لحم
كوردن بلو لحم محيش بالدجاج والفطر وجبنة املوزاريال ومقيل 

بالبقسامط
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grilled Steak
Steak cooked  with  special spices, served with french fries

pepper Steak
Steak cooked  with black pepper & special spices, served with 
french fries

oregano Steak
Steak cooked  with fresh Oregano,thyme and mustard, served 
with french fries

Steak onion & toaSt
Steak cooked with onion, cream and slices of bread, served with 
french fries

fillet Mignon
Steak cooked with Mushroom 
and special cream

Meat Corden blue
Meat corden blue stuffed with chicken, 
mushroom, mozzarella and special spices

46

48

48

48

48

48

fillet miGnon    فيليه منيون

 meat kabab      كباب لحم

Grilled steak      ستيك مشوي  

mix Grill            مشاوي مشكل



Seafood

IndIan dIshes

المأكوالت البحرية

أطباق هندية

فيليه سمك مشوي
فيليه سمك بانيه

فيليه سمك مونيري 
قريدس بانيه

قريدس مونيري

خرضة مشكلة بالكاري
سمك بالكاري
لحم بالكاري 
دجاج بالكاري

grilled fillet fiSh

panne fillet fiSh

Munnier fillet

ShriMpS panne

ShriMpS Munnier

MiXed vegetable Curry

fiSh Curry

Meat Curry

ChiCken Curry

45
45
45
55
55

45

45

45

55

55

25
27
28
25

25

27

28

25

Desserts الحلويات
طبق حلويات دار زايد

حلويات مشكلة من مطبخ دار زايد

لقيامت
أم عيل
مهلبيه

كريم كراميل
كاسرتد بالبسكويت

ارز بالحليب

dar Zayed deSSert plate
Mix desserts from Dar Zayed kitchen

loqeMat

uMM ali

Muhlabiya 

CreaM CaraMel

CuStard with biSCuitS

riCe with Milk

22

12
13
12
12
12
12

22

12

13

12

12

12

12

 riCe with Milk    أرز بالحليب uMM ali     ام عيل  



Kids meals   وجبات االطفال

ساندويش برجر ) لحم او دجاج (
مع البطاطا و املرشوب  

ناجتس الدجاج 
5 قطع دجاج مع البطاطا و املرشوب 

أصابع فيليه الدجاج
مع البطاطا واملرشوب 

ساندويش هوت دوج 
مع البطاطا و املرشوب 

اندومي )نودلز(
خضار او دجاج او حسب الطلب مع املرشوب 

اسباجيتي 
معكرونه حسب الطلب مع املرشوب 

* املرشوب : مرشوب غازي او عصري معلبات او ماء

15

15

16

16

15

18

burger SandwiCh (beef or ChiCken)
with fries With Drink 

ChiCken nuggetS
5 Pieces with fries With Drink 

ChiCken filletS
with fries With Drink 

hot dog SandwiCh
with fries With Drink 

indoMie (noodelS)
Vegetables or Chicken or Customize With Drink

Spaghetti
Customize Pasta with Drink 

* drink : Soft drink or Canned JuiCeS or water

15

15

16

16

15

18

    beef burger      بيف برجر    

hot dog      ساندويش هوت دوج 

ChiCken nuggetS      ناجتس الدجاج  

noodelS      نودلز 



Cold drinks مشروبات باردة
مرشوبات غازية

مياه معدنية )صغرية(
مياه معدنية )كبرية(

مياه غازية )برييه(
لنب

عصري معلبات
آيس كريم بسكويت

آيس كريم )كوب(
آيس كريم مع مرشوب غازي

Soft drink
Mineral water (SMall)
Mineral water (large)
Mineral water (perrier)
laban
CanS JuiCe
iCe CreaM biSCuitS
iCe CreaM(Cup)
iCe CreaM with Cold drink

4
3
5
7
10
3
5
8
10

HOT DRINKS مشروبات ساخنة
اسربيسو

اسربيسو مكياتو
كابوتشينو

التيه
موكا التيه

قهوة امريكية
موكاتشينو هوت
موكاتشينو كولد

قهوة تريك
شوكالته فاخرة
شوكالته بيضاء 

شاي مغريب
شاي احمر
شاي أخرض

شاي بالنعناع
شاي بالحليب

eSpreSSo
eSpreSSo Mikato
CappuCCino 
latte
MoCha latte
aMeriCan Coffee
MoChatChino (hot)
MoChatChino (Cold)
turkiSh Coffee
luXury hot ChoColate
white hot ChoColate
MoroCCan tea
red tea
green tea
Mint tea
tea & Milk

10
12
12
12
15
10
15
15
10
10
10
10
5
5
5
6

Fresh Juices العصائر الطازجة

كوكتيل دار زايد
حليب باملوز والتمر وجوز الهند 
كوكتيل حسب الطلب

كوكتيل عصري حسب ذوقك
رومان
مانجو
أناناس
شامم

افوكادو
برتقال وجزر
موز ومانجو
تفاح وجزر

موز بالحليب والعسل
جزر

جوافة
ليمون

ليمون بالنعناع
بطيخ أحمر

تفاح
برتقال

CoCktail dar Zayed
Milk with banana, date & coconut

CoCktail aS you like
Your cocktail, your choice

poMegranate
Mango
pineapple
Sweet Melon
avoCado
orange & Carrot
banana & Mango
apple & Carrot
banana with Milk & honey
Carrot
guava
leMon
leMon with Mint
water Melon
apple
orange

20

18

18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
14



Stuffed ChiCken   دجاج محيش   

fruit Salad  سلطة فواكه 

Meat biryani    برياين لحم

ChiCken eSCalope   سكالوب دجاج  

rokka Salad  سلطة رووكا 

kibbeh  كبه مقلية 



بي عر مجلس  و ئل  ا للعو ص  خا قسم  ينا  لد
 We Have Family Section & arabic majliS

ServiceS الخدمات
 خدمة االجتامعات  :

مطعم دار زايد عىل استعداد تام لتنظيم اجتامعات العمل الرسمية 
وتنظيم التجمعات .

 الذبائح والطلبات الكبرية :
نحن عيل اتم االستعداد  لتلبيه الطلبات الخاصة والحفالت و تقديم  
اعيل معايري للجوده و االحرتافيه وفقا الختياراتك .الرجاء االتصال او 

ارسال امييل للحصول عىل التفاصيل واالسعار  .

 األفراح والوالئم :
نحن عىل استعداد كامل لتقديم خدمة والئم األفراح والعزائم و 

التجمعات العائلية يف املنازل سواًء بتوريد الوالئم أو بتوريدها 
والخدمة عليها .

buSineSS MeetingS :
Dar Zayed provides with corporate catering for 
business events, gatherings etc.

big orderS and feaSt : 
Special Arrangements and Parties, we fulfill all your 
requirements through higher standards as per your 
choice.Please feel free to contact or write us for any 
inquiry.

wedding and faMily gatheringS :
Walima ceremonies, engagement parties, Aqiqa, family 
get together and many more . We are fully prepared to 
serve you the best.

Catering (1) : 050 881 1406
Catering (2) : 056 240 1122  
Catering (3) : 056 240 2244

port raShid : 050 196 4321
Jebel ali         : 050 197 4321 

Free Home Delivery

W W W . D A R Z A Y E D R E S . C O M
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