محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األســــعار
صاحب  /كوك دوور
الســـيد  /شركة دوماستيك عنها  /تيسير على احمد رشوان
العنـــــوان  /محل رقم – سموحه -محل رقم  11/1و ا 11/لمحل يقع بالدور االرضي واالول علوي ( حى شرق)
موقف الرخصه  /رسم معاينه بتاريخ 2222/2/5
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2121 / 2 / 16إلى 2121 / 2 / 15
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

سندوتش
25011
51011
33011
16011
33011
56011
33011
16011
33011
56011
16011
16011
66011
35011
35011

تشيكن راب /كفته مشوى راب
تشيكن فرايداى
شيش طاووق/تشيز برجر
شيش طاووك كبير/جمبرى مشوى-بانيه
سوبر كرانشى تشيكن
سوبر كرانشى تشيكن كبير
تشيكن فاهيتا
تشيكن فاهيتا كبير
كوردون بلو
كوردون بلو كبير
تشيكن بانيه/دوبل ستيك برجر
صدور دجاج مشوى
سوبر فياجرا مشوى/جمبرى مشوى كبير -بانيه
تشزي راب تشيكن
تشزي راب برجر

كومبو
11011
66011
14011
62011
14011
72011
14011
62011
14011
72011
62011
62011
02011
51011
51011

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مراجع و محرر القائمة

مدير عام
اإلدارة العامـة للســياحة

يعتمـــد ،،،،
وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

أ  /نشوى يوسف
مسئول مراجعه األسعار

لــواء  /جمـــال رشـــــاد

ا  /دمحم طلحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.Discoveralex.com

تليفـون  - 40/0622624 :داخلى رقم 7401 :
E-Mail : Tourism.Department7@hotmail.com

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه
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زي برجر
فرايداي تشيكن
ماكس اوريجينال برجر
تشيز برجر
دبل برجر
جاج ويتش

66011
66011
66011
52011
66011
16011

51011
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36011
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31011
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111011
76011
76011
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76011
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30011

جمبرى بانيه/فياجرا مشوى
ميكس جريل /دجاج مشوى
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كفته مشوى
ميكس جريل
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21011
31011
13011
4011
10011
15011
13011
15011
11011
0011
12011
15011
5051
21011
15011

سيزر سالد
تشيكن سيزر سالد
كول سلو
بطاطس فرسكس
حلقات بصل
بطاطس محمره
ارز
كوكاكوال وسط /عصير
كوكاكوال كبير /كان
مياه معدنيه دسانى
تويكس تشيز كيك
بروفيترول شوكو كراميل
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