حلواني مارفيل
تابع لحى  /المنتزة أول
العنـــــوان  7 /ش خليل حمادة -سيدي بشر بحري
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /27إلى 2022 / 04 / 26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر
35.00
24.00
40.00
55.00
18.00
45.00
55.00
60.00
50.00
70.00
45.00
140.00
190.00

البيـــــــــــان

هريسة سادة
تارت ليت
هريسة محشية
هريسة لوز /هريسة دمياطى
مولتن كيك
بسبوسة سادة
بسبوسة مكسرات
كنافة عثمانلي /بغاشة
كنافة كاستر
كنافة فاكهة /مدلعة
فطير كاستر
شرقي مشكل
كنافة بورمة

 تنبيهات - -1صدرت هذة القائمة بصورة مؤقتة لحين استخراج رخصة تشغيل المنشأة.
 -2هذه القائمة ليست بديال عن الرخصة العمومية .
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

حلواني مارفيل
تابع لحى  /المنتزة أول
العنـــــوان  7 /ش خليل حمادة -سيدي بشر بحري
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /27إلى 2022 / 04 / 26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر
100.00
80.00
50.00
10.00
6.00
130.00
10.00
8.00
8.00
25.00
22.00
22.00
220.00
220.00
130.00
20.00
130.00
20.00

البيـــــــــــان
رموش /بسيمة /جالش سواريه /شكلمة
حجازية
بلح الشام سادة
مشبك كبير
مشبك صغير
ساليزون مشكل
باتيه بسطرمة
باتيه مشكل /كيس توست
كرواسون شيكوالتة /كرواسون سادة
ميني ديسباسيتو /فورمة سينابون
جاتوه موس
برام تريليتشيا /ميني شوكليت
تورتة موس /فادج موس
تورتة تشيز موس /كيت كات
جاتوه سواريه
تارت مشكل بالقطعة
بيتي فور مشكل
كيس كريسينا

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

حلواني مارفيل
تابع لحى  /المنتزة أول
العنـــــوان  7 /ش خليل حمادة -سيدي بشر بحري
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /27إلى 2022 / 04 / 26
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر
9.00
8.00
110.00
140.00
160.00
170.00
140.00
60.00
55.00
65.00
95.00
110.00
110.00
190.00

البيـــــــــــان

جاتوة لباني
جاتوه شانتيه
تورتة مدور صغير
تورتة مدور وسط
تورتة قلب وسط
تورتة قلب كبير /تورتة مدور كبير
تورتة 20 * 20
علف مشكل
حالوة موسم مشكل
شيكوالتة سادة
شيكوالتة مشكل
شيكوالتة مشكل
عش البلبل نوتيال
كنافة بصمة مكسرات
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

