محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األســــعار
مشويات الثورة
العنـــــوان  3 /ش اليوسف متفرع من ش خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزة اول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 02 /07إلى  2022 / 02 / 06أو لحين إنتهاء الترخيص أيهما أقرب
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشويــــــات

الســــــــعر

110.00
210.00
230.00
240.00
220.00
220.00
220.00

فرخة مشوية
كفتة مشوية
لحمة روزبيف مشوي
فلتو مشوي
كيلو كبدة مشوية
سجق مشوي
طرب مشوي

* تنبيه *
في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :
01270746490
01289252668
أو بإرسال الشكوى على :
صفحة الفيسبوك الرسمية لالدارة
fb.com/Alexandria.tourism1
بوابة الشكاوى على الموقع الرسمى لالدارة
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 القانونية ضدهامع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تليفـون 03/4202326 :
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
E-Mail : Tourism.Department1@hotmail.com
Website : www.catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه
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بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 02 /07إلى  2022 / 02 / 06أو لحين إنتهاء الترخيص أيهما أقرب
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشويــــــات

الســــــــعر

220.00
280.00
240.00
240.00

مخاصي قلوب كبدة
كباب بتلو
ريش ضاني
كباب ضاني
سندوتشـــــات

25.00
30.00
30.00
25.00
30.00
30.00
25.00

سندوتش كفتة
سندوتش روزبيف
سندوتش فلتو
سندوتش طرب
سندوتش كبدة
سندوتش سجق
سندوتش مخاصي
أطباق األرز والمكرونة

25.00
20.00
25.00
55.00
100.00
110.00
40.00
100.00

مكرونة بشاميل
أرز سادة
برام خضار سادة
مكرونة نجرسكو
مكرونةبشاميل عائلي
مكرونة نجرسكو عائلي
أرز بالمكسرات
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ورقة لحمة

الســــــــعر

240.00
220.00
40.00
40.00
40.00
40.00

ورقة لحمة
ورقة سجق وخضار مشكل
خضار سوتيه
فتة موزة
فتة لحمة محمرة
فتة فراخ محمرة
حـــــــواوشي

20.00
50.00
50.00
30.00
35.00

حواوشي الثورة
حواوشي لحمة مخصوص
حواوشي سجق مخصوص
حواوشي سوبر
حواوشي سوبر بالجبنة
المقبالت والسلطات

7.00
9.00
5.00
3.00
100.00
100.00

بطاطس صغير
بطاطس كبير
طحينة /بابا عنوج /بنجر
مخلل
عصبان
ورق عنب
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