محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
الســــــــعر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البيـــــــــــان
الحلويات

53.00
60.00
55.00
60.00
50.00
58.00
52.00
55.00
60.00
68.00
60.00
66.00

تشيز كيك ساده
تشيز كيك فيلفر
فادج
فادج ايس كريم
براونيز ساده
براونيز ايس كريم
كاروت كيك
فروت سالد
فروت سالد بااليس كريم
بنانا سبليت
ميكس ايس كريم
وافل
(نوتيالوبندق-كراميل-فراوله-فروت وعسل-سكر وقرفه
تارت اليوم
كرواسون

51.00
45.00

* 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 ضدها

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27

البيـــــــــــان

كوكتيل

الســــــــعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و كوكتيل جديد

45.00

هاريس كوكتيل
(باشن فروت-ليتشى-برتقال-سفن-اناناس-سليز ليمون-نعناع فريش)
هاواى
(فيفلر نعناع-اناناس-سبرايت)
بلو هاواى
(فيلفر بلو كرواسو-اناناس-سبرايت)
سكواش
(فيلفر ليمون-اناناس-سبرايت)
فلوريدا
(مانجو-جوافه-برتقال-جراندين)
بنانا بيرى
(ايس كريم فانيليا-عصير فرواله-زبادى توت-موز)
شيرى كوال
(فليفر كريز-كوال)
ايس شوكلت
ميكس فروت
(فراوله -موز-كيوى)
مانجو ليتشى
(فليفر ليتشى-عصير مانجو-زبادي)
موجيتو بيرى
(فيلفر توت-فيلفر موجيتو-مياه غازيه-نعناع فريش-ودجز ليمون)
موجيتو باشن فروت
(فليفر باشن فروت-مياه غازيه-فيلفر موجيتو-ورق نعناع-ودجز ليمون)
باشن اورانج
(فيلفر باشن فروت-عصير برتقال-عصير اناناس)
هاريس فريش
(فراوله-موز-مانجو)

45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00
48.00

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

المشروبات الساخنة

26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
30.00
30.00
30.00
30.00

ليبتون
ينسون
كركديه
قرفه
نعناع
شاى اخضر
ايرل جراى
شاي مغربى
سالم ليم
(ينسون-نعناع-ليمون-عسل)
جنجر مون
(جنزبيل -قرفه -لبن -عسل)
جنجر باور
(جنزبيل -نعناع-ليمون-زعفران ايرانى)
هون سيدر

30.00
30.00
35.00

سوفت درينك
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
45.00
25.00
10.00
28.50

بيبسى  /بيبسي دايت
سفن  /سفن دايت
ميرندا برتقال  /ميرندا تفاح
فيروز اناناس
فيروز تفاح
بيريل
ريد بول
سباركلينج ووتر
مياه معدنية صغيرة
ايس تي
(ليمون-خوخ)

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على ال طلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

العصائر

37.00
37.00
37.00
37.00
32.00
37.00
41.00
50.00
41.00

مانجو
برتقال
فراوله
جوافه
ليمون
موز
كيوى
افوكادو ناتس باور
فاكهة الموسم
القهوة المثلجه
ايس التيه

40.00

ايس كابتشينو

40.00

ايس موكا

40.00

فرابيه
(توفى كراميل -كوفى -بندق -شوكليت -فانيليا كراميل)

50.00

سموزيز
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00

فراوله  /مانجو  /ليمون  /كيوي
برتقال
باشن فروت
تفاح اخضر
ليتشى
(فليفر ليتشى -فليفر توت او فراوله)
زبادى
(راسبيرى -بلوبيرى -فراوله-خوخ)
فروت سيزون

45.00
45.00
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعا ركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

شيك
53.00
55.00
53.00

فانيليا -شيكوالته -مانجو -فراوله
نوتيال -مالتيزر -كيت كات -اوريو -جالكسى
وايت ليمون
(ايس كريم فانيليا-فيفلر ليمون)
فروت ليتشى
(ايس كريم فانيليا -فيفلر ليتشى -فيفلر باشن فروت)
مانجو افوكادو باور
(ايس كريم مانجو -افوكادو -عسل -لبن)

53.00
60.00

كيدز
51.00

مينى تشيز برجر
(قطعه برجر مع الجبن االمريكان
والمايونيزوالخس والطماطم والخيار المخلل)
51.00
باستا ميت بول
(مكرونه بصوص االحمر وكرات اللحم البقرى)
51.00
تشيكن كرسبى
(اصابع الدجاج المقليه مع الجبنه االمريكان والخس وخيار مخلل والمايونيز
والطماطم ويقدم مع عيش التورتيال)
51.00
باستا بانيه
(مكرونه صوص ابيض+قطعه بانيه)
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

القهوة الساخنه

25.00
32.00
29.00
31.50
39.00
35.00
30.50
45.00
38.00
33.00
33.00
35.00
35.00
26.00
32.00
35.00
39.00

اسبريسو
دبل اسبريسو
اسبريسو ماكياتو
اسبريسو فانيليا (بوله ايس كريم فانيليا-اسبريسو)
كابتشينو
التيه ماكياتو (لبن -اسبريسو-صوص كراميل)
كراميل ماكياتو
دارك موكا
موجيتو التيه (فليفر موجيتو -لبن -اسبريسو)
كوفى نت كريم (فليفر بندق-فليفر فانيليا -اسبريسو -كريم فوم ميلك)
كوفى نت دريم (فليفر جوز هند -صوص شيكوالته -لبن -اسبريسو)
امريكان كوفى
نسكافيه
قهوه تركى
قهوه تركي (نوتيال -بندق -لوز)
هوت شوكليت دارك
هوت شوكليت كادبورى
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

الباستا
باستا خرشوف سالمون
(صوص كريمه وخرشوف والفلفل االلوان والشبت وسموك سالمون مع حبيبات الكابرى)
باستا شريمب ريكفورد
(صوص كريمه وجمبرى والجبنه الريكفورد والفلفل االلوان)
باستا سورنتينا
(زيت زيتون وثوم وبصل وصوص طماطم وبارميزان وموتزاريال وريحان)
باستا بولونيز
(صوص الطماطم مع اللحم البقرى المفروم)
باستا ترياكى
(شرائح الدجاج المشويه بصوص الصويا والفلفل االلوان والكرنب والجزر)
باستا تشيكن فلورنتين
(صوص الكريمه والدجاج المشوى والفلفل االلوان والسبانخ والجبنه البارميزان)
الزنيا
شرائح الالزانيا واللحمه المفرومه والجبنه الموتزاريال وصوص الكريمه وصوص الطماطم)
باستا نجرسكو
(صوص كريمه والدجاج المشوى والفلف االلوان ومشروم الزيتون والجبنه الموتزاريال)
باستا الفريدو
(صوص كريمه والدجاج المشوى والمشروم الفريش)
باستا مارينارا
(صوص طماطم مع الدجاج المشوى والمشروم الفريش)
باستا جرين بيستو
(صوص الريحان االخضر مع الدجاج المشوى والمشروم الفريش)
باستا ارابياتا
(صوص طماطم والفلفل االلوان والبصل والمشروم الفريش والزيتون االخضر وفلفل الهالبينو)
باستا كواترو فورماج
(صوص كريمه مع اربع انواع جبن)

89.50
84.50
74.00
74.00
74.00
74.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
60.00
70.00

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار
هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
الســــــــعر
ــــــــــــــــــــــــــــــ
البيـــــــــــان

اطباق الدجاج
(مع اختيار 2اطباق جانبيه من فرنش فريز -مكرونه -ارز – سوتيه)
دجاج شريمب
(صدور دجاج مشويه مع الجمبرى وصوص الروزيه)
دجاج موتزاريال
(صدور دجاج مشويه مع الجبنه الموتزاريال والفلفل االلوان وصوص الروزيه بالمشروم)
دجاج ستاى
(شرائح دجاج مشويه مع الفلفل االلوان واالناناس والسمسم وصوص الديمجالس)
دجاج ليمون
(صدور دجاج مشويه مع صوص الليمون مع المشروم الفريش)
دجاج يونانى
(صدور دجاج مشويه مع جبنه فيتا مع الزيتون االخضر وصوص الطماطم)
دجاج مونتيرى
(صدور دجاج مقليه مع الجبن االمريكان واللحم البقرى المدخن والفلفل االلوان وصوص
باربيكيو)
دجاج تاندورى
(شرائح الدجاج المشويه المتبله بصوص التاندورى مع الفلفل االلوان)
اطباق اللحوم
(مع اختيار  2اطباق جانبيه من فرنش فريز -مكرونه -ارز -سوتيه)
فيليه شريمب
(قطعه فيليه مع الجمبرى وصوص الروزيه)
فيليه تورنيدو
(قطعه فيليه مع بروكلي وخرشوف وصوص الديمجالس واناناس)
فيليه مشروم
(قطعه فيليه مع صوص الديمجالس والمشروم الفريش)
فيليه بوافر
(قطعه فيليه مع صوص الدديمجالس والفلفل االسود المجروش)
فيليه بيتزايوال
(قطعه فيليه مع صوص الطماطم وجبنه موتزرايال وزيتون وفلفل الوان)
بيف باربيكيو
(شرائح الفيليه المشويه مع الفلفل االلوان وصوص الباربيكيو)
أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي
مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

159.00
129.00
129.00
129.00
129.00
129.00
129.00

187.00
168.00
168.00
168.00
170.00
160.00

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

برجر
تشيز برجر
(قطعه برجر مع الجبنه االمريكان والمايونيز والخس والطماطم والبصل والخيار المخلل)
سويس برجر
(قطعه برجر مع المشروم مع الجبنه االمريكان والمايونيز والخس والطماطم والبصل والخيار المخلل)
بيتزايوال برجر
(قطعه برجر مع صوص الطماطم وموتزاريال وزيتون وفلفل الوان والمايونيز والخس والطماطم والبصل
والخيار المخلل)
بيف برجر
(قطعه برجر مع شرائح اللحم البقرى المدخن والجبن االمريكان والمايونيز والخس والطماطم والبصل والخيار
المخلل)

55.00
60.00
60.00
60.00

السالطات
تشيكن سزر سالد
(الخس الطازج الممزوج بصوص السيزر مع صدور الدجاج والكريتون وجبنه بارميزان)
كاليفورنيا باستا
(باستا ممزوجه بصوص كاليفورنيا وفلفل الوان ودجاج مشوى والذره الحلوى والجبنه)
تشيكن روكوال
(جرجير طازج مع المشروم الفريش وشرائح الدجاج المشويه مع الطماطم واللوز والجبنه البارميزان يقدم مع
زيت زيتون وخل بلسمك وعصير الليمون)
جريلد ايطاليان ساالد
(الخس الطازج مع الخضروات المشويه مع زيت الزيتون)
تونة ساالد
(الخس الطازج مع التونه المتبله والفلفل االلوان الزيتون وبصل والذره الحلوة)
شيف ساالد(الخس الطازج مع اللحم البقرى المدخن والتركى المدخن وشرائح الدجاج المشويه والجبنه
االمريكان والصوص االيطالى)
جريك ساالد(الخس الطازج مع الخيار والطماطم والفلفل االلوان والزيتون االسود وجبنه فيتا وزيت الزيتون
وعصير الليمون والزعتر)

محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

70.00
85.00
77.00
63.00
68.50
80.00
59.00

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

ساندويتشات

كلوب ساندويتش
(توت محمص مع اللحم البقرى والتركى المدخن والجبنه االمريكان ومايونيز والخس والطماطم
وخيار مخلل)
دايت اند اليت
(شرائح التوست البنى والجبنه الفيتا والزيتون االخضر والطماطم وزيت الزيتون)
فيلي تشيز ستيك
(شرائح فيليه والفلفل االلوان والبصل والمشروم والجبنه المونزاريال)
تونة ساندويتش
(التونه المتبله مع الفلفل االلوان والبصل والزيتون االسود والمايونيز والخس)
تشيكن بيستو بارميزان
(شرائح الدجاج المشوى مع صوص المايونيز وصوص البيستو والجبنه الموتزاريال)
تشيكن باربيكيو راب
(شرائح الدجاج المشوى مع الفلفل االلوان وصوص الباربيكيو فال عيش التورتيال)
بيف باربيكيو راب
(شرائح الفيليه مع الفلفل االلوان وصوص الباربيكيو فى عيش التورتيال)
تشيكن كورن
(شرائح الدجاج المشوى مع المايونيز والذره الحلوة والخس)
تشيكن كرسبى
(اصابع الدجاج المقليه المقرمشه مع المايونيز والخس والطماطم والخيار المخلل والجبنه االمريكان)
سموك سالمون
(السالمون المدخن مع كريمه الجبنه والشبت والكابرى وعصير الليمون والخيار المخلل)
تشيكن سيزر (دجاج مشوى بصوص السيزر مع خس وجبنه بارميزان)
كاساديا دجاج
(عيش تورتيال – صلصه مكسيكيه – ميكس تشيز -موتزاريال -فلفل الوان – فراخ)
كاساديا بيف
(عيش تورتيال – صلصه مكسيكيه – ميكس تشيز -موتزاريال -فلفل الوان – قطع لحم )

70.00
40.00
75.00
59.50
53.50
65.50
53.30
66.50
63.50
99.00
63.50
70.00
75.00

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

هاريس كافيه
العنـــــوان  /محل رقم  15بالدور األرضي مول سان ستيفانو عقار رقم  – 974حي شرق
موقف الرخصة  /دائـمه
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 12 /28إلى 2021 / 12 / 27
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

شوربه اليوم
35.00
35.00
35.00
35.00
38.50

شوربه فراخ
شوربه مشروم
شوربه طماطم
شوربه عدس
شوربه فراخ ومشروم
المقبالت
سبرنج رول خضروات
(كرنب ابيض ,كرنب احمر ,جزر ,فلفل الوان,بصل,زيتون,يقدم مع صويا صوص)
تشيكن كريسبى
(اصابع الدجاج المقلى المقرمشة يقدم مع هانى ماسترد)
تونة موتزاريال
(تونة متبلة مع صوص طماطم زجبنة موتزاريال وبصل زيتون اسود)
فرنش فرايز
(يقدم مع توابل الشرق االقصى)
تشيز رول
(عجينة االسبرينج محشية بالجبنة الموتزاريال والزعتر ويقدم مع صوص
الباربيكيو)

45.00
65.00
60.00
27.00
55.00

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

أ /جمال الهادي

مسئول مراجعة األسعار

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

أ /محمــد طلحـــة

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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

