محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

مطعم مسلم
العنـــــوان  19 /ش خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزه أول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0909 / 90 /90إلى 0902 / 90 / 90
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

الدجـــــــــــــــاج
كودو تشيكن
تشيكن ميرت
شيش طاووك
هاواى تشيكن
دجاج تاندورى
دجاج مشوى
دجاج فلتو
سوبر سناكس (حار -عادي)
لهاليبو /دجاج بانيه
مولتن تشيز
دجاج اإلسكندر /دجاج أالكشك
دجاج الموتزاريال /تشيكن تشيز
دجاج فاهيتا (حار -عادي)
تشيكن ويتش
دجاج الدندى
دجاج كوتروفورماج /دجاج مكسيكى (حار -عادي)
دجاج مشروم
دجاج شنغهاى (حار -عادي)
دجاج كارى

كبير
00.89
05.89
05.89
00.89
05.69
05.08
00.08
00.08
05.89
00.08
00.89
00.89
05.69
00.08
00.08
05.89
08.89
08.09
08.09

كبير أوي
00.89
05.89
08.89
00.89
08.99
08.89
00.89
00.99
08.89
69.08
00.89
00.89
08.89
00.69
00.69
05.89
08.89
05.89
08.89

مع 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 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 مسلم
العنـــــوان  19 /ش خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزه أول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0909 / 90 /90إلى 0902 / 90 / 90
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

اللحــــــــــــــــوم
كبير
00.99
06.08
00.69
00.69
00.89
00.69
00.09
08.69
00.69
06.69

عبقرينو
سجق شرقى /سجق مكسيكان
روست بيف /لحم ستيك
مكسيكان بيف /فيل مشروم
كفتة على الفحم
ميالنو
برجر
برجر بالجبنة أو بالبيض
برجر بالجبنة و بالبيض
هوت دوج

كبير أوي
65.99
08.09
05.09
00.09
00.09
08.09
ــــــ
ــــــ
ــــــ
02.99

الميكســــــــــــات
00.89
08.99

ويك /دويتو
بروتين

00.99
06.99

التورتــــــــــيال
00.99
00.99
00.99

شيش طاووق /هاواي
ميرت /فلتو
تندوري /كفتة

ــــــ
ــــــ
ــــــ

الكبـــــــــــــــــــدة
الكبدة اإلسكندرانى
كبدة ستيك
كبدة دجاج
محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

02.89
02.89
05.08
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

00.89
00.89
00.99

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مسلم
العنـــــوان  19 /ش خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزه أول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0909 / 90 /90إلى 0902 / 90 / 90
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

األسمــــــــــــــاك
كبير
05.99
00.69
00.99
06.08
08.08
00.69
08.69
00.89
08.69
00.08
00.08
00.59
09.08
00.69
00.69

النووي (مقلي -مشوي)
بطارخ بالجمبري (مشوي)
بطارخ بالجمبري (مقلي)
جمبرى بالكابوريا (بانيه)
جمبرى بالكابوريا (مشوى)
فاهيتا جمبرى جامبو
ميجا سى فود
جامبو (جمبري)
فيليه سمك (بانيه)
بورت جرين
سوبر سى فود
جمبرى أو سبيط بانيه
جمبرى أو سبيط مشوى
سى فود بانيه
سى فود مشوى

كبير أوي
82.99
82.99
82.99
65.89
60.89
80.99
89.09
82.89
62.99
80.69
89.69
68.69
65.89
60.69
60.69

طلبات جانبية
سلطة ثومية /سلطة مايونيز
كول سلو
سلطة مدخنة (بيك كود)
سلطة خضراء /علبة طحينة
مخلل
محرر ومراجع القائمة

أ /إيمــان السيـــد

وسط M
22.99
22.99
22.99
22.99
0.89
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

مسئول مراجعة األسعار

كبير L
ــــــ
20.99
ــــــ
ــــــ
ــــــ

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مسلم
العنـــــوان  19 /ش خالد بن الوليد -سيدي بشر بحري -حي المنتزه أول
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  0909 / 90 /90إلى 0902 / 90 / 90
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

طلبات جانبية
وسط M
22.99
20.99
20.99
0.99
0.99
26.99

بطاطس فرينش فرايز المتبلة
كانز
كوال
عصير
مياه معدنية
لتر كوال

كبير L
20.99
ــــــ
26.99
ــــــ
0.89
ــــــ

الحلويـــــــــــات
26.99
20.99
20.99

تراميسيو
شوكليت موس
كريم كراميل

وجبـــة األطفــــال
09.99

سندوتش (بانيه /دجاج مشوي /بيف برجر)  +بطاطس+
عصير +لعبة
20.89
إضافة كومبو ( مشروب  + Mبطاطس ) M
05.99
إضافة كومبو ( مشروب  + Lبطاطس ) L
5.99
إضافة صوص للعلبة (كاري -جبنة -حار)
29.99
إضافة فرق الجبنة
* 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
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االداره المركزيه للسياحه والمصايف -

االداره العامه للسياحه

