
Gathering friends and family around tables layered with seasonal delicacies, with traditional 
plates, and original creations. Em Sherif invites you to experience elegance.

The bu�et set menu is subject to change depending on seasonal products and Em Sherif’s inspiration.
20 KD / Per Person (Excluding Beverages)

 buffet weekends
& official holidays lunch set menu

Manakish Lahme
Manakish Zaatar

Tabbouleh
Fattouch
Hommos

Batenjen Moutabbal 
Sahen Khodra
Kabis Mehchi

Bemieh
Labnit Em Sherif

Moudardara
Salatit Malfouf

Tajin Samak
Waraa Enab

Salatit Batenjen
Kebbeh Nayyeh

Fattit Kabab
Kebbeh Sajieh w Mouhammara

Briwat Jebneh
Lekmit Kharouf

Batata w Lahme
Toshka Kabab

Batata Mekliyeh
Kibet Naanaa

Makanek
Kreidis Meshwi

Taouk
Lahme Michwiye
Tabekh Em Sherif

Meghli
Riz Bhalib

Maamoul Bil Jebneh
Custard

Em Ali
Ghazliyat Meske

Tamriye

بوفيه قائمة الغداء لعطلة نهاية ا�سبوع و العطل الرسمية

مناقيش لحمة
مناقيش زعتر

تبولة
فتوش
حمص

باذنجان متبل
صحن خضرة

كبيس محشي
بامية

لبنة أم شريف
مدردرة

سلطة ملفوف
طاجن سمك

ورق عنب
سلطة باذنجان

كبة نية

فتة كباب
كبة صاجية و  محمرة

بريوات جبنة
لقمة خاروف

بطاطا و لحمة
توشكا كباب
بطاطا مقلية

كبة نعنع
مقانق

قريدس مشوي

طاووق
لحمة مشوية
طبخ أم شريف

مغلي
 رز بحليب

معمول بالجبنة
كاسترد
أم علي

غزلية مسكة
تمرية

اجمع ا�هل و ا�صدقاء حول مائدة غنية با�طباق الموسمية التقليدية و ا¬بداعات ا�صيلة
مطعم ام شريف يدعوك الختبار فن ا�ناقة

 ٢٠ د.ك / لكل شخص باستثناء جميع المشروبات
تخضع قائمة البوفيه المحددة للتغيير تبعا للمنتجات الموسمية

الحالةالمصدرالنوع

مبرداستراليتوشكا- لحم بعجين- كباب (بقري)

مبردتركيسمك سيباس

طازجكويتيكبة نية بقري

الحالةالمصدرالنوع

مبرداستراليمقانق غنم و بقر

كبة صاجية -كبة لحم -كبة نعنع
- المحاشي (بقري)

مثلجاسترالي

الحالةالمصدرالنوع

مثلجاماراتي/ فييتناميفيلية سمك

مثلجكويتيروبيان

طازجكويتي/  ايراني - المتوفرفيلية سمك

الحالةالمصدرالنوع

مثلجاستراليموزات غنم

صدر دجاج - الدجاج -
 كبدة الدجاج - طاووق

مبردسعودي/ كويتي

مبرداستراليتكا بقري



Gathering friends and family around tables layered with seasonal delicacies, with traditional 
plates, and original creations. Em Sherif invites you to experience elegance.

The bu�et set menu is subject to change depending on seasonal products and Em Sherif’s inspiration.
16 KD / Per Person (Excluding Beverages)

Manakish Zaatar
Manakish Lahme

Tabbouleh
Fattouch
Hommos

Batenjen Moutabbal 
Sahen Khodra
Kabis Mehchi
Waraa Enab

Bemieh
Labnit Em Sherif

Moudardara
Salatit Malfouf

Fattit Kabab
Kebbeh Sajieh w Mouhammara

Briwat Jebneh

Batata w Lahme
Sawda Djej

Batata Mekliyeh
Kreidis Meshwi

Taouk
Kabab

Tabekh Em Sherif

Riz Bhalib
Meghli

Ghazliyat Meske
Nammoura

Tamriye

buffet lunch set menu

الحالةالمصدرالنوع

مبرداستراليتوشكا- لحم بعجين- كباب (بقري)

مبردتركيسمك سيباس

طازجكويتيكبة نية بقري

الحالةالمصدرالنوع

مبرداستراليمقانق غنم و بقر

كبة صاجية -كبة لحم -كبة نعنع
- المحاشي (بقري)

مثلجاسترالي

الحالةالمصدرالنوع

مثلجاماراتي/ فييتناميفيلية سمك

مثلجكويتيروبيان

طازجكويتي/  ايراني - المتوفرفيلية سمك

الحالةالمصدرالنوع

مثلجاستراليموزات غنم

صدر دجاج - الدجاج -
 كبدة الدجاج - طاووق

مبردسعودي/ كويتي

مبرداستراليتكا بقري

اجمع ا�هل و ا�صدقاء حول مائدة غنية با�طباق الموسمية التقليدية و ا¬بداعات ا�صيلة
مطعم ام شريف يدعوك الختبار فن ا�ناقة

بوفيه قائمة الغداء

مناقيش زعتر
مناقيش لحمة

تبولة
فتوش
حمص

باذنجان متبل
صحن خضرة

كبيس محشي
ورق عنب

بامية
لبنة أم شريف

مدردرة
سلطة ملفوف

  
فتة كباب

كبة صاجية و محمرة
بريوات جبنة

بطاطا و لحمة
سودة دجاج              

بطاطا مقلية
قريدس مشوي

طاووق
كباب

طبخ أم شريف

رز بحليب
مغلي

غزلية مسكة
نمورة
تمرية

16 د.ك / لكل شخص باستثناء جميع المشروبات 
تخضع قائمة البوفيه المحددة للتغيير تبعا للمنتجات الموسمية



Gathering friends and family around tables layered with seasonal delicacies, with traditional 
plates, and original creations. Em Sherif invites you to experience elegance.

The bu�et set menu is subject to change depending on seasonal products and Em Sherif’s inspiration.
23 KD / Per Person (Excluding Beverages)

Manakish Lahme
Manakish Zaatar

Tabbouleh
Fattouch
Hommos

Batenjen Moutabbal 
Sahen Khodra
Kabis Mehchi

Bemieh
Labnit Em Sherif

Moudardara
Salatit Malfouf

Tajin Samak
Waraa Enab

Salatit Batenjen
Kebbeh Nayyeh

Fattit Kabab
Kebbeh Sajieh w Mouhammara

Briwat Jebneh
Lekmit Kharouf

Batata w Lahme
Toshka Kabab

Batata Mekliyeh
Kibet Naanaa

Makanek
Kreidis Meshwi

Taouk
Lahme Michwiye
Tabekh Em Sherif

Meghli
Riz Bhalib

Maamoul Bil Jebneh
Custard

Em Ali
Ghazliyat Meske

Tamriye

buffet dinner set menu

اجمع ا�هل وا�صدقاء حول مائدة غنية با�طباق الموسمية التقليدية وا¬بداعات ا�صيلة
مطعم ام شريف يدعوك الختبار فن ا�ناقة

بوفيه قائمة العشاء

مناقيش لحمة
مناقيش زعتر

تبولة
فتوش
حمص

باذنجان متبل
صحن خضرة

كبيس محشي
بامية

لبنة أم شريف
مدردرة

سلطة ملفوف
طاجن سمك

ورق عنب
سلطة باذنجان

كبة نية

فتة كباب
كبة صاجية و  محمرة

بريوات جبنة
لقمة خاروف

بطاطا و لحمة
توشكا كباب
بطاطا مقلية

كبة نعنع
مقانق

قريدس مشوي

طاووق
لحمة مشوية
طبخ أم شريف

مغلي
 رز بحليب

معمول بالجبنة
كاسترد
أم علي

غزلية مسكة
تمرية

23 د.ك / لكل شخص باستثناء جميع المشروبات 
تخضع قائمة البوفيه المحددة للتغيير تبعا للمنتجات الموسمية

الحالةالمصدرالنوع

مبرداستراليتوشكا- لحم بعجين- كباب (بقري)

مبردتركيسمك سيباس

طازجكويتيكبة نية بقري

الحالةالمصدرالنوع

مبرداستراليمقانق غنم و بقر

كبة صاجية -كبة لحم -كبة نعنع
- المحاشي (بقري)

مثلجاسترالي

الحالةالمصدرالنوع

مثلجاماراتي/ فييتناميفيلية سمك

مثلجكويتيروبيان

طازجكويتي/  ايراني - المتوفرفيلية سمك

الحالةالمصدرالنوع

مثلجاستراليموزات غنم

صدر دجاج - الدجاج -
 كبدة الدجاج - طاووق

مبردسعودي/ كويتي

مبرداستراليتكا بقري


