محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

سندوتشات الفراخ

الســــــــعر

كبير
23
ﻓراخ بانية زينﺟر /كرسبﻲ
2353
تﺷيكن ستريبس
2353
ﻓراخ بانية
23
تﺷيكن ﻓاھيتا  /تﺷيكن االﺟريك
2.
تﺷيكن رول  /تﺷيكن كييف
24
ﺷيش طاووق
23
ﻓراخ ﻓيليه  /صدور ﻓراخ
40
ﻓراخ صوص ﺟاد
شامي
كيزر
سندوتشات الشاورما
23
24
ﺷاورما ﻓراخ
23
24
ﺷاورما لحم
كبير
سندوتشات اللحوم
24
كفتة مﺷوية ﻋلﻰ الفحم
ﺷامﻲ
12532
كبدة إسكندرانﻲ
--كباب /ﻓاھيتا لحم
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

سوري
40
2.53
2.53
41
42
23
41
42
سوري
كبير
41
23
41
23
سوري
41
كبير
13
33

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار
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تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

سندوتشات جاد الشرقي
353
2
253
3
253
12
12
3
12
.
1153
12
11
12
11
1153
13

ﻓول بالﺧلطة /ﻓﻼﻓل
ﻓول مﺧصوص  /ﻓﻼﻓل مﺧصوص
ﻓول إسكندرانﻲ  /ﻓول بالليمون المعصفر
ﻓول بالحمص  /ﻓﻼﻓل بالحمص
ﻓول بزيت الزيتون  /ﻓول بالزيت الحار
ﻓول بالبسطرمة  /ﻓﻼﻓل بالبسطرمة
ﻓول بالسﺟق  /بيض بالﺷيبسﻲ أو بوريه
ﻓول قدره  /بالكاري
ﻓول ديناميت  /ﻓﻼﻓل ديناميت
ﻓول بالبيض االومليت  /المسلوق
ﻓول بالبيض و البسطرمة
أومليت ﺟبنة
ﻓﻼﻓل كيري
ﻓﻼﻓل كيري  +بسطرمة
ﻓﻼﻓل ﺟبنة  +بسطرمة
ﻓﻼﻓل ﻋين كتكوت
برﺟر ﻓﻼﻓل  /ﻓﻼﻓل دوبل/ﻓﻼﻓل ﺟامبو
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة
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ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السـعر
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3
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3
3
12
13
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.
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البيـــــــــــان

ﻓﻼﻓل ﻋيش سوري
ﻓﻼﻓل محﺷية  /ﻓﻼﻓل بالليمون المعصفر
قرص ﻓﻼﻓل بالﺟبنة
قرص ﻓﻼﻓل بالبسطرمة
قرص ﻓﻼﻓل ﺟبنة  +بسطرمة
قرص ﻓﻼﻓل كيري
قرص ﻓﻼﻓل كيري  +بسطرمة
قرص ﻓﻼﻓل ﻋين كتكوت
قرص ﻓﻼﻓل محﺷية
قرص ﻓﻼﻓل بالليمون المعصفر
ﻓول بالصلصة  /طعمية +ﻓول
بيض مسلوق /حمص/بيض مقلﻲ
أومليت بالبسطرمة
بيض بالبسطرمه /مفروم/سﺟق بالﺟبنه الموتزريﻼ
ﺷكﺷوكة  /ﻋﺟة
مسقعة  /ﻓﻼﻓل بالﺟبنة
باذنﺟان مقلﻲ  /ﻓول بالسمنة
بابا ﻏنوج
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
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الســــــــعر
البيـــــــــــان
ﻓرنساوي13532
ﺷامﻲ 13532
سﺟق صلصة
3
بطاطس بوريه  /ﺷيبسﻲ
.53
بطاطس بومفريت بالكاتﺷب و المايونيز
12
بطاطس ﻋيش سوري
ﻓرنساوي14532
ﺷامﻲ 10
بطاطس زينﺟر /كرسبﻲ
ﺷامﻲ  13532ﻓرنساوي13532
بطاطس كوركيت
ﺷامﻲ  13532ﻓرنساوي13532
بطاطس بومفريت بالبيض
ﺷامﻲ  13532ﻓرنساوي13532
بطاطس بالﺟبنة الرومﻲ
1153
بطاطس بومفريت ﻓرنساوي
ﺷامﻲ  13532ﻓرنساوي13532
بطاطس بالﺟبنة الموتزريﻼ/ﻓاھيتا ميكس ﺟبن
.
ﺟبنة بيﺿاء بالطماطم /بيض أومليت
ﺷامﻲ  12532ﻓرنساوي13532
ﺟبنة مقلية
ﺷامﻲ  12532ﻓرنساوي13532
ﺟبنة رومﻲ ﺟريل/ﺟبنه متبله
12
ﻋلبة ﻓول قدرة
1353
ﻋلبة ﻓول محوﺟة بالﺧلطه
1253
ﻋلبة ﻓول بالزيت الحار /بالزيتون
1253
ﻋلبة ﻓول سمنة  /حمص  /بالصلصة  /بالليمون المعصفر
0.
ﻋلبة ﻓول بالسﺟق
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار
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الســــــــعر
1353
12
12
11
11
11

البيـــــــــــان

ﻋلبة ﻓول بالصلصة /ﺟبنه قريش
ﻋلبة ﻋﺟينة طعمية  /بطاطس بوريه
ﻋلبة باذنﺟان مقلﻲ
ﻋلبة مﺧلل لوكس
ﻋلبة سلطة
ﻋلبة مسقعة
الشوربة

03
03
2.
2.
2.
3353
2253
30

ﺷوربه ﺧﺿار/لسان ﻋصفور/ﻋدس
ﺷوربة طماطم
ﺷوربة ﻓراخ بالكريمة
ﺷوربة مﺷروم بالكريمة
ﺷوربة بصل
ﺷوربة حمام
ﺷوربه ﺟمبري /ملوﺧية ﺟمبري
ﺷوربة ﻓواكه البحر
حواوشي

32
32

حواوﺷﻲ باللحمة المفرومة/بالسﺟق
بالبسطرمة/حواوﺷﻲ بالفراخ
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

الســــــــعر

الفطائر

ﻓطيرة بالزيتون و الﺧﺿروات
ﻓطيرة ﺟبنة رومﻲ
ﻓطيرة ھوت دوج  /تونة  /مﺷروم
ﻓطيرة مفروم  /سﺟق  /بسطرمة
ﻓطيرة ﺷاورما لحمة  /ﻓراخ  /مكس
ﻓطيرة مﺷكل ﺟبن
ﻓطيره سوبر سوبريم
ﻓطيرة سوبر ﺟاد  /موتزريﻼ  +ھوت دوج
ﻓطيرة مﺷكل لحوم
ﻓطيرة ﺟبنة كيري
ﻓطيرة ﺟمبري/سبيط
ﻓطيرة مكس سﻲ ﻓوود
ﻓطيرة سكر
ﻓطيرة بالكاستر/كريمه و سكر
ﻓطيرة ﻋسل نحل  +قﺷطة
ﻓطيره كستر+قﺷطة+ﻋسل
ﻓطيرة نوتيﻼ
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

4453
2253
21
2253
2253
2253
23
2253
30
30
33
32
00
03
32
3353
21

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

2253
2253
30
30
32
.4
2253
3353
33

ﻓطيرة نوتيﻼ و موز
ﻓطيرة بالمكسرات
ﻓطيره ةمكسرات  +قﺷطة  +ﻋسل
ﻓطيرة نوتيﻼ بالمكسرات
ﻓطيرة ﺟاد ﺷﮭر العسل
ﻓطيرة مﺷلتت بالسمنة البلدي
ﻓطيرة بﻐاﺷة بالفاكﮭة
ﻓطيرة موز و ﻋسل
ﻓطيرة نوتيﻼ بالقﺷطة
الكريب
كريب بطاطس
كريب سوسيس/مﺷروم/كفتة/تونة
كريب بسطرمة/سﺟق/لحمة مفرومة
كريب بانيه /ﺷيش طاووق/ﻓاھيتا ﻓراخ
كريب ﺷاورما لحمة /ﻓراخ  /مكس
كريب مﺷكل لحوم
كريب مﺷكل ﺟبن
كريب ﺟبنة رومﻲ/موتزريﻼ
كريب سبيط
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

03
4453
4453
4453
32
32
32
4453
32

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

كريب ﺟمبري
كريب مكس سﻲ ﻓوود
كريب نوتيﻼ
كريب نوتيﻼ بالموز
تونكيز/كريب بوريو
كريب قﺷطة و ﻋسل
كريب نوتيﻼ بالمكسرات
كريب نوتيﻼ ﻓواكه
سندوتشات متنوعة
ھوت دوج
بيكينﻲ
مﺦ بانيه
سﺟق مﺷوي
بيف برﺟر لحم بلدي
بيف برﺟر بالﺟبنه/بالبيض
بيف برﺟر ﺟبنه و بيض
برﺟر بالﺟبنه الﺷيدر و الموتزريﻼ
برﺟر بصوص الرانش
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

21
2253
2.
4453
2.
2.
32
4453
سوري
كبير
03
04
21
03
4353
4453
02
1.
03
00
22
03532
24
0.
22
21
43
42

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

04532
02532

تﺷكن برﺟر
تﺷكن برﺟر بالﺟبنة
باكت بطاطس ﻓرينش ﻓرايز
باكت بطاطس زينﺟر
وﺟبة الكومبو

الســــــــعر
03
22
13532
1.
02

البيتزا
4453
4453
21
2253
2253
2253
2253
2253
30
2253
33
32

بيتزا مارﺟريتا
بيتزا مارﺟريتا ﺧﺿروات صيامﻲ
ھوت دوج  /تونة /بيتزا مﺷروم
بيتزا مﺷكل ﺟبن
مفروم  /سﺟق /بيتزا بسطرمة
بيتزا تيﺷكن باربكيو
بيتزا تﺷيكن رانش
ﻓراخ  /بيتزا ﺷاورما لحمة /مكس
بيتزا مﺷكل لحوم
بيتزا سبيط
بيتزا ﺟمبري
بيتزا سﻲ ﻓوود
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

العجائن
02
00
03
22
2.
4453
.2
30
2253
122
4453
21
2.
32
32
.3

أرز ابيض
ارز صيادية
ارز بولونيزا /ارز بسمتﻲ
ارز كبد
ارز ﺧلطة  /ورق ﻋنب
ارز بريانﻲ سادة
ارز بريانﻲ ﻓراخ  /لحمة
ارز ﻓواكه البحر
ارز ﺟمبري
ارز ﺟاد
برام ارز معمر سادة
برام ارز معمر باللحمة
مكرونة بالبﺷاميل/بنا اربياتا  /إسباﺟتﻲ بولونيز
مكرونة نابوليتان
مكرونة نﺟرسكو /ﻓيتوتﺷينﻲ ﻓراخ
مكرونة ﻓواكه البحر الفريدو  /مارينارا
مكرونه مكسيكان ﻓراخ  /لحم

33

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

نﺟرسكو سﻲ ﻓود  /ﻓيتوتﺷينﻲ سﻲ ﻓود
سمبوسك باللحمة أو ﺟبنة قطع 2
كبيبة قطع قطع2
ممبار
الزنيا  /محاﺷﻲ مﺷكلة
تﺷيكن الفريدو
المقبالت والسلطات
مﺧلل /باذنﺟان /زبادي /بابا ﻏنوج
كلوسلو  /تومية  /حمص
ﺧﺿراء  /طحينة  /بنﺟر
ﻓتوش  /تبولة  /راھب
سلطة بلدي كبير  /طبق سبرينﺞ رولز
سلطة ميكس
سلطة )كاﻓيار  /رنﺟة  /تونة(
ﺟريك سﻼط
تﺷيكن سيزر سﻼط  /مقبﻼت ساﺧنة
ﺟمبري كوكتيل
طبق موتزريﻼ ﻓينﺟرز

.3
03
22
2.
32
.3
11
11
11
12532
03
33532
22
22
32
33
03

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســعر

البيـــــــــــان

أطباق جاد المميزة
133
30
44
100
30
30
32
144
.4
3.
3.
122
132
100
132
132
132

ﻓرﺧة محﺷية باﻷرز و الكبد
ملوﺧية ﺧﺿراء بالفراخ /باللحمة
ملوﺧية ﺧﺿراء  /بامية  /تورلﻲ
وﺟبة ملوﺧية بالفراخ
طاﺟن تورلﻲ باللحمة البتلو
برام بامية باللحمة
طبق كبدة
طبق حمام ارز/ﻓريك
طبق مﺦ بانيه
طبق ﻓراخ بانيه
طبق ﺷاورما ﻓراخ /لحم/ميكس
ﻓراخ بصوص الرانش
ورقة لحمة  /كباب حلة
كبسه لحم/ﻓراخ
موزة بالفتة و الﺧل و الﺛوم
موزة بالفتة الﺷامﻲ
موزة باﻷرز و المكسرات
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

132
122
132
111
122
122
122
122

بيكاتا ﺷامبنيون  /ﻓيليه بواﻓر
مقلوبه لحمة  /ﻓراخ
سكالوب بانيه
تﺷيكن كاري
تﺷيكن ﻓاھيتا
تﺷيكن ستريبس
تﺷيكن كرسبﻲ
تﺷيكن زنﺟر
أطباق مأكوالت بحرية

133
3.
2253
122
3.
144

وﺟبة مكس سﻲ ﻓوود
طبق سبيط مقلﻲ
طبق سمك ﻓيليه
طبق ﺟمبري بانيه  /مﺷوي  /ﺧلطة
طاﺟن سبيط
طاﺟن سﻲ ﻓوود
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

مﺷاوي ﻋلﻰ الفحم
21
2253
30
211
221
233
422
23
244
122
122
133
111
12.
222
022

نصف ﻓرﺧة مﺷوية
نصف ﻓرﺧة ﺷيش
نصف ﻓرﺧة مﺧلية
كيلو كفتة بلدي
كيلو كفتة ﺷامﻲ
كيلو كباب و كفتة
ريش بتلو /كيلو كباب بتلو
ربع ﻓراخ
كيلو طرب مﺷوي
طبق حمام مﺷوي
طبق ﺷيش طاووق
طبق مكس ﺟريل
طبق نيفا
موزة مﺷوية ﻋلﻰ الفحم
كيلو ستيك مﺷوي  /ﻓيليه مﺷوي
كيلو سﺟق مﺷوي/ﺷيش طاووق/ﻓيليه ﻓراخ
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

سندوتشات المأكوالت البحرية

سمك ﻓيليه
سبيط
ﺟمبري
ﺟمبري ﻓاھيتا
ﻓياﺟرا ﺟاد
ميكس سﻲ ﻓود

23532
43
4.
4.532
30
33

22532
41
43
43532
43
32
أطباق المأكوالت البحرية

122
144
100
144

وﺟبة بربون
وﺟبة مرﺟان
وﺟبة موسﻰ
وﺟبة قاروص
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

122
133
3.
.3
144

وﺟبة دنيس
وﺟبة مكس سﻲ ﻓوود
وﺟبة بوري مﺷوي
وﺟبة بوري سنﺟاري
طاﺟن سﻲ ﻓوود
فتة الشاورما السوري
22
33
33
33
.2

ﻓته ﺷاورما لحم
ﻓته ﺷاورما ﻓراخ
ﻓته ﻓراخ بانيه  /كرسبﻲ
ﻓته ﺷيش طاووق  /صدور ﻓراخ
ﻓته ﺟمبري

33
32
32
32
112

أطباق الفول والفالفل
10
10
1453
1.
01
03

ﻓﻼﻓل قماطﻲ
ﻓﻼﻓل بالسمسم
ﻓﻼﻓل محﺷية
ﻓﻼﻓل بالبسطرمة  /ﻓﻼﻓل بالﺟبنة
ﻓﻼﻓل كيري
ﻓﻼﻓل كيري بسطرمة
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

13
13
02
00
22
1453
13
13
13
13
1.
02
02
1453
1453
2.
32
03

ﻋﺟة ﻓﻼﻓل  /طبق مسقعة
ﻓﻼﻓل ﻋين كتكوت
بطاطس ﻓرينش ﻓرايز
بطاطس زينﺟر
بطاطس بالﺟبنة الموتزريﻼ
ﻓول بالﺧلطة
ﻓول بزيت الزيتون بالصلصة
ﻓول بالزيت الحار
ﻓول بالحمص  /إسكندرانﻲ
ﻓول بالسمنة
ﻓول بالبيض
ﻓول بالبسطرمة
ﻓول بالسﺟق
طاﺟن بوريه سادة
باذنﺟان مقلﻲ بالﺧل و الﺛوم
سﺟق صلصة
سﺟق مﺷوي
برام ﻓول باللحمة المفرومة
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

03
03
12
12
1253
1253
00
00
00
1253
1.
02
1253
22
22

برام مسقعة باللحمة المفرومة
برام بطاطس بوريه باللحمة
بيض مسلوق
بيض مدحرج
ﺷكﺷوكة  /ﻋﺟة
أومليت  /ﻋيون
اومليت بسطرمة  /سﺟق
اومليت بالﺟبنة ارومﻲ
اومليت بالسوسيس
ﺟبنة بيﺿاء بالطماطم
ﺟبنة رومﻲ
ﺟبنة مقلية
ﺟبنة قديمة
ﺟبنة مﺷكل
ﻋسل  /قﺷطة
الحلويات

00
13

آيس كريم
أرز باللبن
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

03
13
13
13
2.
2.
2.
2353
4453
4453
00

أرز باللبن  +آيس كريم  +مكسرات
كريم كراميل
مﮭلبية
ﭼيلﻲ
أم ﻋلﻲ
تﺷيز كيك
تﺷوكلت ﻓادچ
براونيز
كيك ﻓادچ
براونيز يقدم مع االيس كريم
أرز باللبن بالمكسرات
الوافل

22
22
42
43
43

ﺷيكوالته ساده
ﺷيكوالته بيﺿاء
نوتيﻼ
نوتيﻼ موز/تفاح/ﻓراوله
نوتيﻼ مكسرات
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

الوجبات

الســــــــعر

102
ﺷيش طاووق /ﻓراخ مﺷوى  +ارز ﺧلطه او مكرونه ﻓرن  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس1/4
كباب وكفته/ميكس ﺟريل صﻐير+ارز ﺧلطه او اسباﺟتﻲ بولونيز+سﻼطه+ﺧبز+حلو/بطاطس 122 1/4
113
ارز ﺧلطه او مكرونه ﻓرن  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس  +كفته مﺷويه1/4
122
اسكلوب بانيه  /ميكس ﺟريل كبير +ارزبريانﻲ  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
113
 3قطع بانيه /ﻓراخ ﺟاد +مكرونه ﻓرن او اسباﺟتﻲ بولونيز  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
110
حمام محﺷﻲ  0 +قطعه كفته  +مكرونه ﻓرن /محاﺷﻲ  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
.3
ﻓته سورى ﺷاورمه لحم /ﻓراخ  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
102
ﻓاھيتا ﻓراخ /ﻓراخ زنﺟر +ارز اسبانيولﻲ او مكرونه ﻓرن  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
4/1ﻓراخ مﺷويه مﺧليه  2 +قطعه كفته  +اسباﺟتﻲ بلونيز /محاﺷﻲ  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس 113
.3
ﻓراخ مﺷويه مﺧليه  +ارز ﺧلطه  /محاﺷﻲ +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس1/4
143
ﻓته موزه بتلو  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
112
 3قطع ﻓراخ بروستد /ﻓراخ كرسبﻲ +مكرونه بنا صوص احمر  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
113
 3قطع ﻓراخ ﺷيش +ارز اسبانيولﻲ  +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
103
سمك ﻓيليه  +ارز صيادية +سﻼطه+ﺧبز+حلو  /بطاطس
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

ركن القهوة الساخنة

قﮭوة تركﻲ
قﮭوة بالبندق
نسكاﻓية
ميكاتو
موكا
اسبريسو سنﺟل
كابتﺷينو
كابتﺷينو نكﮭات
التيه

الســــــــعر

13
00
02
00
00
00
03
03
03
كوكتيالت وعصائر فريش

ليمون بالنعناع
زبادي  /زبادي بالعسل
كانتلوب  /موز  /رمان  /كوكتيل
ﺷيري بيبسﻲ
برتقال  /ﻓراولة  /ﺟواﻓة  /بطيﺦ
مانﺟو  /تفاح
ﺧوخ  /أناناس  /كيوي

13
00
00
00
00
03
03
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
كوكتيل باراديز  /صن رايز  /صن ﺷاين
كوكتيل ﺟاد
كوكتيل كيوي
ﻓروت سﻼط
ﻓروت سﻼط باﻵيس كريم

03
22
22
22
2.
مشروبات غازية

مياه معدنية صﻐيرة
مياه معدنية كبيرة
بيبسﻲ
بيريل  /ﻓيروز
ريد بول

.
11
12
1253
2.
ركن المثلجات

آيس ﻓرباتﺷينو
آيس ﺷوكليت
أوريو ﺷيك
آيس موكا
كيت كات
مكسرات متنوﻋة

03
03
03
03
03
2.
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

مراجع ومحرر القائمة
أ /دعاء النوبي

يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 22/4020202 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
مطعم جاد

العنـــــوان  2 /ش محمود عزمى -العطارين – حى وسط
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2929/ 90 / 22الى 2922/ 90 / 22
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان

ميلك شيك

ميلك ﺷيك نكﮭات
ميلك ﺷيك بصوص الكراميل/ﺷيكوالته
ميلك ﺷيك موز
ميلك ﺷيك موكا

الســــــــعر

03
03
03
03

* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
210323424.2
2103.030223
أو بإرسال الشكوى على :
صفحة الفيسبوك الرسمية لﻼدارة
fb.com/Alexandria.tourism1
بوابة الﺷكاوى ﻋلﻰ الموقع الرسمﻰ لﻼدارة
catr.gov.eg
*تعليمات*
 يتم وضع القائمة فى مكان ظاهر بالمنشأة و االعالن عنها يتم ابالغ االدارة قبل العمل بأزيد من االسعار المعتمدة بالقائمة يتم تجديد القائمة فى الميعاد المحدد لذلك يتم االلتزام بما سبق حتى ال تتعرض المنشأة التخاذ االجراءات القانونيةمع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
يعتمـــد ،،،،
مـديـر عــام
مراجع ومحرر القائمة
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامــــة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
أ /دعاء النوبي
أ /محمــد طلحـــة
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

مسئول مراجعة االسعار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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