محافظة اإلسكندرية
اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
اإلدارة العامة للسياحة

قائم ـة األسـ ــعار
طرمان كافيه
العنـــــوان  /طريق اسكندرية مطروح امام الفرن االلى – )) حي العجمى ((
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من 0202 /7 /17إلى 0201 /7 / 16
البيـــــــــــان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشـــــــروبات الساخنة

الســــــــعر

0022
6022
6022
6022
6022
0022
12022
12022
12022
12022
11022

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاى
شـــــاى براد  /شـــاى ليبتون
نعــــــــــــــــناع  /حلـــــــــــبة
عناب ساخن  /ليــمون ساخن
شـــــاى حليب  /حلبة حـــليب
قــــــــــــــــــهـــــ ـــــــــــــــوة
قهوة محوج  /كوكتيل اعشاب
قـهــوة حليـب  /كابتشــــــــينو
كاكـــاو ساخن  /نسكــــــــافيه
قرفـــــــــــــة جــــــــــــــنزبيل
سحــــــــــــــــــــــــــــــــــــلب
المأكـــــــوالت

10022
12022
10022

أم على  /فروت سالط  /كوكتيل طرمان
أرز باللبــــــــــــــــــــــن
كريم كراميل  /ايس كريم
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر القائمة

أ  /هبة توفيق

مدير عام
اإلدارة العامـة للســياحة

ا  /محمد طلحه

يعتمـــد ،،،،

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

لــواء  /جمـــال رشـــــاد

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
طرمان كافيه
العنـــــوان  /طريق اسكندرية مطروح امام الفرن االلى – )) حي العجمى ((
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من 0202 /7 /17إلى 0201 /7 / 16
البيـــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

المشـــــــروبات الباردة

12022
12022
0022
0022
11022
11022
11022
11022
16022
16022
16022

كانز بيبسى  /كوكا كوال
كانز فيروز  /بريـــــــــل
ليــــــــــــمون بــــــــارد
عـــــــناب بـــــــــــــــارد
مانجـــــــو  +زبــــــادى
فراولة  +جوافة  +موز
بـــوريو  +ســـــــودانى
كاكـــــاو  +شــــيكوالتة
عصــــــــير طـــــــرمان
ميلك تشيك  /صن شاين
عصـــــــير ســانت روز /هوت سيدر

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر القائمة

أ  /هبة توفيق

يعتمـــد ،،،،
مدير عام
وكيــــل الــــوزارة
اإلدارة العامـة للســياحة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
ا  /محمد طلحه

لواء  /جــــمال رشــــاد

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

