Party Catering Services

Party Catering Services

We have over 30 years catering experience in
the Kingdom, giving us the expertise to cater
for the full range of events to the highest
standard. We offer a diverse menu, and tailor
our service to meet your exact requirements.
You can trust us to deliver an event which will
exceed your expectations.

WE CATER FOR:

Weddings
Birthdays
Conferences
Meetings
Festivals
Celebrations
Formal Events

Newrest Saudia

Retirement

PRICING
OPTIONS
INCLUDE:

Delivery only

Full Cost set up, including serveware, waiters, set up of
food, clearance of food, linen, tables and chairs

Create your own, based on adding:
BBQ

Fruit carvings

Cold items

Corporate POS (pull ups)

Hot items

Event directional signage

Hot and cold beverages

Table plans

Whole joint

Display serveware

Carvery

Teaboy service

Gift bags

Chef

Table decorations

Celebration cakes

Party Catering Services
Newrest Saudia

Our dedicated team supports your
event from beginning to end and is
experts at ensuring your event has all
the extras your guests would come
to expect from the leading provider
of quality catering in the Kingdom.
As a single point of contact all your
details are taken care of to ensure you
can both enjoy and be proud of the
catering at your event.

Our ability to
tailor our service
and food to your
exact requirements
is something we
pride ourselves on
and the flexibility
to cater for small
to large events in
remote areas is
often unique to
our business.

Our menus are diverse in their cuisine, taste,
presentation and price but quality is consistent.
We are here to serve you and meet your needs to
please allow us the opportunity to ensure your event
is given to the trusted, high quality party service
caterers in the Kingdom.

Party Catering Services

OUR QUALITY
STANDARDS

The success of the Party Services is built on the core Food Hygiene
program within SACC that has delivered first class catering for
over 30 years in the Kingdom. We have successfully serve guests
from Royalty, VIP and prestigious clients over this time; this has
developed our offer to a standard of quality that we believe is
second to none.

Newrest Saudia

Our quality control from production to delivery ensures that our
standards are world class and awarded the below:

TERMS AND
CODITIONS

Minimum 25 People
Maximum 1000 People
Riyadh and surrounding area only as coverage
Other numbers open to discussion based on location and price
Payment 50% to confirm booking – no booking is confirmed until
payment received
Balance payable on day of event and on delivery of hospitality (Cash /
Cheques only)
Transport of food to event in digital temperature controlled, hygienic
trucks in line with HACCP and ISO standards. Full SACC QC process.
Up to 200 people we need 48 hours’ notice for standard menus
Over 200 negotiable based on request but min 48 hours
Service available 24/7

NEWREST SAUDIA
SAUDI ARABIAN AIRLINES CATERING

# 12919
RIYADH # 11483
Office Phone # 011- 82-20795 / 20793/ 20790
Mob: 0515239905 / 0515206748 / 0515216265
PO BOX

نيوريست السعودية
شركة الخطوط السعودية للتموين

صندوق بريد 12919 #
الرياض 11483 #
هاتف المكتب 20790 /20793 / 011- 82-20795 #
جوال0515216265 / 0515206748 / 0515239905 :

الشروط واألحكام

 25شخص على األقل
 1000شخص كحد أقصى
تغطي خدماتنا الرياض والمناطق المحيطة بها فقط.
ً
يمكن الموافقة على عدد أشخاص غير المحدد أعاله وذلك وفقا للمكان والسعر المحددين
يتم احتساب دفعة مقدارها  %50من المبلغ الكامل لتأكيد الحجز – لن يتم تأكيد أي حجز ما
لم يتم تسديد هذه الدفعة.
يتم تسديد باقي الدفعة المستحقة في نفس يوم الفعالية وعند تسليم خدمات الضيافة
( نقدا  /شيك فقط)
يتم نقل األطعمة والمشروبات إلى موقع الفعالية عن طريق وسائل نقل مجهزة بمعدات ً
رقمية لضبط درجة حرارة الطعام بشكل مناسب ،وشاحنات تتوفر فيها الظروف المالئمة صحيا
ً
وفقا لمعايير تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة  HACCPوالمنظمة الدولية للمعايير "أيزو"
 ISOكما تطبق كافة عمليات ضبط الجودة الخاصة بشركة الخطوط السعودية للتموين.
يجب إبالغنا عن موعد الفعالية قبل  ٤٨ساعة من بدئها في حال كان عدد الضيوف
 ٢٠٠شخص أو أقل ،وتم طلب قوائم الطعام االعتيادية.
في حال تجاوز عدد الضيوف الـ  200شخص ،فإن فترة اإلبالغ تعتمد على طبيعة الطلب ولكن
الحد األدنى لها هو  48ساعة
تتوفر خدماتنا على مدار  ٢٤ساعة وفي كافة أيام األسبوع

خدمات تموين المناسبات والفعاليات

معايير جودتنا

يرتكز نجاحنا في خدمات التموين على برنامج نظافة وسالمة الغذاء الخاص بشركة
الخطوط السعودية للتموين ،والذي بفضله تميزنا بخدمات تموين ذات مستوى عال
على امتداد  30سنة في المملكة .قمنا وبفخر بتقديم خدماتنا إلى ضيوفنا من
العائالت الملكية وكبار الشخصيات والعمالء من أصحاب المكانة المرموقة ،وكان لذلك
األثر الكبير في اتباعنا لمعايير جودة فائقة ال مثيل لها.

نيوربست السعودية

وبسبب تميز نظامنا في ضبط الجودة والذي يمتد من مرحلة اإلنتاج حتى التوصيل ،تم
منحنا كل من الشهادات التالية:

نحن نفخر بقدرتنا
على تخصيص
خدمات وأطعمة
تناسب متطلباتك
الخاصة ،ونفخر أيضا
بقدرتنا على رعاية
كافة المناسبات
على اختالف
ُ
أحجامها وبعد
مسافاتها.

تجمع قوائم الطعام الخاصة بنا بين مختلف األصناف واألذواق
وطرق العرض واألسعار  ،مع ثبات مستوى الجودة في كل منها.
نحن هنا لخدمتك وتلبية جميع احتياجاتك ،لذلك كن على ثقة بأن
مناسبتك الخاصة بين أيد أمينة وشركة رائدة في تقديم خدمات
التموين ذات الجودة العالية.

خدمات تموين المناسبات والفعاليات
نيوريست السعودية

سوف يقوم فريقنا المتفاني في عمله بخدمة
ودعم احتياجات مناسبتك الخاصة من البداية
حتى النهاية ،والتأكد من توفر كافة اإلضافات
التي يتوقعها ضيوفك منا بصفتنا رواد التموين
والجودة في الخدمات في المملكة .نحن وجهة
واحدة توفر كافة التفاصيل التي تحتاج إليها،
ونحن واثقون بأن خدماتنا ستكون محط إعجابك
ورضاك.

تشمل خيارات
التسعير ما يلي:

التوصيل فقط

يشمل أواني التقديم وفريق المضيفين
التكلفة الكاملة مقابل تقديم كافة الخدمات ،بما
ً
وتكلفة تحضير الطعام ورسوم تخليص األطعمة جمركيا والكراسي والطاوالت وأغطيتها.

إنشاء تسعيرة خاصة وفقا الختياراتك المضافة:
حفالت الشواء

تقديم الفواكه وتزيينها

األصناف الباردة

ملصقات الشركة (الفتات العرض)

األصناف الساخنة

الفتات اإلرشاد لموقع الفعالية

المشروبات الساخنة والباردة

أواني الطعام

أصناف لحوم كاملة

أواني عرض الطعام

شرائح اللحم

ُ
مقدم الشاي

أكياس الهدايا

الشيف

تزيين الطاوالت

كعك االحتفاالت

خدمات تموين المناسبات والفعاليات

ً
خبرتنا في التموين تتجاوز الثالثين عاما ،لذلك ً نحن لدينا
القدرة على تموين مناسبات متعددة وفقا ألعلى
نقدم قوائم طعام متنوعة ونخصص
المقاييس .كما أننا ً
خدماتنا لتتناسب تماما مع متطلباتك الخاصة .يمكنك
الوثوق بنا ،فنحن قادرون على تقديم خدمات تفوق كل
توقعاتك.

نوفر خدمات التموين لكل من:

حفالت الزفاف
أعياد الميالد
المؤتمرات
االجتماعات
المهرجانات
االحتفاالت
الفعاليات الرسمية

نيوريست السعودية

حفالت التكريم

خدمات تموين المناسبات والفعاليات

