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شهر العسل
بسيمه ساده
بسيمه مكسرات
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* 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
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كنافه فروت سالط 60
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بقالوه لبناني
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كنافه كورنيه ش ( بوله ) 45
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بورمه كريمه
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بلح ساده ( بوله )
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تورته فادج فلوتس
تورتة فادج طوفى 167
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تورته وايت عين جمل
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قطعه فلوتس
15
قطعه وايت
15
قطعه طوفي
قطعه فادج حليب 13
تورتة 20سم هاف 80
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تورته20سم فاكهه لف شرائح
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E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-منرة بحري-حي المنتزة ثاني
موقف الرخصة  /رسم معاينة ينتهي 2021/11/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 10 /7إلى  2021 / 10 / 6اولحين انتهاء صالحيه الترخيص ايهما اقرب

الســــــــعر

البيـــــــــــان

140
تورتة جيلى فراولة
تورتة مروار شيكوالتة 140
140
تورتة جيلى مانجة
140
تورتة جيلى فراولة
140
تورتة رش
140
تورتة رش
تورتة كراميل 140
تورتة مروار شيكوالتة 140
140
تورتة جيلى مانجة
تورتة كراميل 140
تورتة جالكسى 135
تورتة تروف شيكوالتة 135
135
تورتة تروف كريمة
تورتة ريد فيلفيت فاكهه 140
تورتة كرسبى 140
تورتة مروار 140
تورتة ريد فيلفيت فاكهه 140
تورتة اوريو 135
125
26سم هاي بالك
125
26سم هاي اوريو
125
26سم هاي تروف شيكوالته
125
26سم هاي تروف شيكوالته بيضاء
125
26سم هاي كرسبي
محرر القائمة

أ /انجي محمد

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

احلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-منرة بحري-حي المنتزة ثاني
موقف الرخصة  /رسم معاينة ينتهي 2021/11/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 10 /7إلى  2021 / 10 / 6اولحين انتهاء صالحيه الترخيص ايهما اقرب
______________________________

الســــــــعر

البيـــــــــــان

140

تورته30سم شيكوالته لف شرائح
145
تورته 30سم رويال
تورته 30سم كردينال 140
تورته 30هاف لف ورق دهبى 140
تورته 30هاف 140
تورته  30سم برنسيسة 140
140
تورته 30سم بوكية فاكهه
145
تورته  30باكيات
150
تورته  8 30اشكال فاكهه
205
 30*30نص ونص
205
 30*30فورسيزون
205
 3 30*30سيزون
تورته  30*30فاكهه 205
30سم  6اشكال ميكس طولي 140
26سم كراميل /جناش 125
20سم كراميل /جناش 80
80
20سم كراميل /شيكوالته
125
26سم جالكسي/شيكوالته
محرر القائمة

أ /انجي محمد

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-منرة بحري-حي المنتزة ثاني
موقف الرخصة  /رسم معاينة ينتهي 2021/11/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 10 /7إلى  2021 / 10 / 6اولحين انتهاء صالحيه الترخيص ايهما اقرب

البيـــــــــــان

محرر القائمة

أ /انجي محمد

7

جاتوه فراولة /جاتوه كراميل /جاتوه مانجة
جاتوه رولز فاكهه 8
سويسرول فاكهه 7.5
جاتوه مكسرات /لوتشا كريمه /جاتوه فاكهه 7
7
جاتوه كافيه
جاتوه باسترى 7
8
رولز كراميل
8
رولز شيكوالته بيضاء
جاتوه ابيض حليب 7
سويسرول كراميل 7.5
7
جاتوه جناش
7
جاتوه سامبا
7
جاتوه كراميل
7.5
سويسرول شيكوالته
7
جاتوه لوتشا /جاتوه بالك فاكهه
7
جاتوه نسكافية /جاتوه مكسرات
رولز شيكوالته 8
بنى حليب /جاتوه ميكس 7
اجلسية كراميل 7
جاتوة ريتش /جاتوه كورنية 7
جاتوه حفالت
كورنيه 4.5
4.5
ابيض منقط
فاكهه 4.5
سويسرول فاكهه 4.5
4.5
بني منقط
كورنيه 4.5
4.5
بالك
4.5
سويسرول شيكوالته

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

الســــــــعر

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-منرة بحري-حي المنتزة ثاني
موقف الرخصة  /رسم معاينة ينتهي 2021/11/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 10 /7إلى  2021 / 10 / 6اولحين انتهاء صالحيه الترخيص ايهما اقرب

البيـــــــــــان

محرر القائمة

أ /انجي محمد

100
جاتوه سواريه فاكهه
جاتوه سواريه شيكوالته 100
100
جاتوه سواريه بالك
100
ملفاي سواريه مربى
ملفاي سواريه شيكوالته 100
100
ملفاي سواريه سكر
100
اكلير سواريه فاكهه
100
اكلير سواريه شيكوالته
ملفاي مربي /ملفاي سكر 8
8
ملفاي طوفي /ملفاي شيكوالته
8
ملفاي شيكوالته بيضاء
8
ملفاي فاكهه
8
ملفاي كراميل
ملفاي باستري 8
8
اكلير فاكهه
8
اكلير شيكوالته بني
8
اكلير شيكوالته بيضاء
8
اكلير كراميل
باباظ 8.5
9
تارت فاكهه
تارت شيكوالته 8
6.5
سابليه ابيض
6.5
سابليه بني
ديسباسيتو ابيض 10
ديسباسيتو بني 10
6.5
ترايفيل بني
6.5
ترايفيل ابيض
ريد فيلفت سكينه 10
12
ريد فيلفيت

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

الســــــــعر

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-مندرة بحري-حي المنتزة ثاني
موقف الرخصة  /رسم معاينة ينتهي 2021/11/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 10 /7إلى  2021 / 10 / 6اولحين انتهاء صالحيه الترخيص ايهما اقرب
___________________________

الســــــــعر

البيـــــــــــان

جاتوه اسبشيال مانجو 12
جاتوه اسبشيال فراوله 12
جاتوه اسبشيال كراميل 12
جاتوه اسبشيال عسل 12
جاتوه اسبشيال وايت 12
12
جاتوه اسبشيال رش
12
جاتوه اسبشيال قلب
جاتوه اسبشيال سامبا 12
جاتوه اسبشيال اوبرا 12
جاتوه اسبشيال صخر 12
جاتوه اسبشيال المون 12
جاتوه ليزي كيك 13
13
قطعة ويفي وايت
قطعة روكيت شوكليت 13
جاتوه سواريه اسبشيال 100
11
تشيز كيك كراميل
11
تشيز كيك فراوله
11
تشيز كيك شيكوالته
فادج شيكوالته 13
10
كاب كيك شيكوالته
محرر القائمة

أ /انجي محمد

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-منرة بحري-حي المنتزة ثاني
موقف الرخصة  /رسم معاينة ينتهي 2021/11/16
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:
ويعمل بهذه القائمة من  2020 / 10 /7إلى  2021 / 10 / 6اولحين انتهاء صالحيه الترخيص ايهما اقرب
______________________________

الســــــــعر

البيـــــــــــان

كاب كيك فراوله 10
كاب كيك وايت 10
كاب كيك مانجو 10
براونيز 4.5
18
مولتن كيك
تارت مدور توت ازرق 12
تارت مدور مكسرات 12
تارت مدور شيكوالته 12
12
تارت مدور مالتيزر
12
تارت مدور بانانا كراميل
12
تارت مدور فواكه
تارت ساليز شيكوالته 12
12
تارت ساليز كريمه
تارت ساليز مكسرات 12
12
تارت مانجو كبير
8
تارت مانجو صغير
محرر القائمة

أ /انجي محمد

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الســــــــعر

البيـــــــــــان

بيتزا سواريه 50
كورنيه جبنة 50
ميكس سوسيس 50
طبق  2/1ميني باتيه 25
25
طبق2/1ك مشكل
طبق2/1ك بيتزا 25
25
طبق2/1ك كورنيه
25
طبق2/1ك سوسيس
80
ملفاى جبنة
ساندويتش فلمنك 100
80
سبونج كيك مربع
80
إكلير جبنة
40
طبق1/2ك مشكل
100
سرفيس فلمنك فراخ
سرفيس فلمنك برجر 100
80
سبونج سويسرول
محرر القائمة

أ /انجي محمد

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

يعتمـــد ،،،،
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان  :مديريــــة االسكـــان – الدور السابــع – سموحـــــه
Website : www.catr.gov.eg

تليفـون  - 03/4266160 :داخلى رقم 1047 :
E-Mail : info@catr.gov.eg

االداره المركزيه للسياحه والمصايف  -االداره العامه للسياحه

محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائمــة األسـ ــعار

حلواني الصردي
العنـــــوان  456 /ش جمال عبد الناصر بعمارة برج السنهوري-منرة بحري-حي المنتزة ثاني
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الســــــــعر

البيـــــــــــان

تورته سينابون شيكوالتة 49
80
تارت حلو
60
تارت حادق
فرفوشه 45
صيبيا 6
6
بيتزا كبيرة
6
باتيه رومى
باتيه بسطرمة 6
باتيه سوسيس 6
8.5
باتيه ميكس
كرواسون جبنة 6
7
كرواسون رومى
6
كرواسون شيكوالتة
كرواسون سادة 6
سينابون ابيض 10
سينابون كراميل 10
10
سينابون شيكوالته
محرر القائمة

أ /انجي محمد

مدير عام
اإلدارة العامــــة للســياحة

ا  /محمد طلحة

مسئول مراجعة االسعار

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد
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