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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 زون فول وفالفل زون

 (  هاز مدينة برج العرب الجديدةج) – رة الثالثة الحى السكن االول المجاو العنـــــوان /

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

 11/61/1216إلى  1212 / 61 /61 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                                  البيـــــــــــان       
 سندوتشات الفول

 0022 فول خلطة
 00.2 فول قدرة / زيت زيتون / حار

 00.2 فول مخصوص
 4022 فول حمص / بالذبدة

 022. فول بالسدق / بالكبدة / بالبيض
 0.2. فول بالبسطرمة / ميكس/ مميز

 * تنبيه * 
 في حالة المطالبة بأي أسعار تخالف قائمة األسعار المعتمدة يرجي االتصال بأرقام الشكاوى االتية :

21072742412 
21001010220  

 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 -

 .ذلكيتم تجديد القائمة فى الميعاد المحدد ل -
 ضدها يتم االلتزام بما سبق حتى ال تتعرض المنشأة التخاذ االجراءات القانونية -

  مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
                      محرر القائمة                                   مدير عام                               يعتمـــد ،،،،             

 اإلدارة العامــــة للســياحة                        
 أ/ هبة توفيق  

                        ا / محمد طلحة                         وكيــــل الــــوزارة                                             
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                                            

 مسئول مراجعة االسعار

http://www.discoveralex.com/
mailto:Tourism.Department1@hotmail.com
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 زون فول وفالفل زون

 (  هاز مدينة برج العرب الجديدةج) – رة الثالثة الحى السكن االول المجاو العنـــــوان /

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

 11/61/1216إلى  1212 / 61 /61 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــعرالسـ                                  البيـــــــــــان       
 سندوتشات الفالفل

 0022 فالفل
 00.2 فالفل مخصوص / محشية

 022. فالفل عين كتكوت / بالجبن مثلثات / كيزر
 1022 فالفل كيزر شيدر / بسطرمة
 10.2 فالفل ميكس / فالفل اسبانى

 0.2. فالفل مميز
 سندوتشات الصاروخ و السوبر

 0022 صاروخ فول / فالفل
 62022 بطاطس موتزاريال

 0022 صاروخ ميكس فول وفالفل
 66022 سوبر فول / فالفل

 61022 سوبر بطاطس / بيض
                                             سندوتشات متنوعة

 فرنساوى بيتى بان شامى 
 0022 0022 022. بطاطس

 62022 0022 0022 بطاطس اسبانى / شيدر
 0022 1022 022. بطاطس بورية

 62022 0022 0022 بطاطس بالبيض / موتزاريال
 0022 022. 4022 بذنجان مصرى بالخل و الثوم

 0022 1022 022. مسقعة / حمص بالطحينة/ بابا غنوج
 0022 0022 1022 جبن سيدر مقلى / جبن رومى متبل

 0022 1022 4022 جبن قريش / قديمة / بيض مسلوق / مقلى
 مة للسياحة...مع أرق تحيات اإلدارة العا

                      محرر القائمة                                   مدير عام                               يعتمـــد ،،،،             
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

 أ/ هبة توفيق  
                        ا / محمد طلحة                         وكيــــل الــــوزارة                                             

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                                            

مسئول مراجعة االسعار

http://www.discoveralex.com/
mailto:Tourism.Department1@hotmail.com
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 زون فول وفالفل زون

 (  هاز مدينة برج العرب الجديدةج) – رة الثالثة الحى السكن االول المجاو العنـــــوان /

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

 11/61/1216إلى  1212 / 61 /61 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الســــــــعر                                  البيـــــــــــان       
 سندوتشات متنوعة

 فرنساوى بيتى بان شامى 
 0022 0022 1022 بيض بالبسطرمة / بالسدق / ميكس بطاطس

 66022 00.2 1022 بن الرومىبيض بالج
 0022 1022 4022 شكشوكة

 66022 0022 0022 الكينج
 61022 62022 0022 كينج بيض / بطاطس / فول وفالفل

 ----- 0022 4022 فول قدرة 
 ----- 62022 022. فول خلطة / زيت زيتون / حار

 ----- 61022 1022 فول بالبيض
 ----- 6.022 0022 فول بالسدق

 ----- 0022 4022 ة فالفلعجين
 ----- ----- .601 قرص فالفل

 ----- ----- 60.2 قرص فالفل محشية
 سندوتشات فياجرا

  ----- 62022 فياجر صاروخ
  ----- 61022 فياجرا بطاطس / بيض / فالفل

 أطباق الفول والفالفل
 0022 فول قدرة / بذنجان مصرى

 62022 جفول قدرة زيت زيتون / حار/ بابا غنو
 62022 فول خلطة / مسقعة / جبنة قديمة/ قريش

 6.022 فول سدق
 66022 فول بالبيض

 مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
                      محرر القائمة                                   مدير عام                               يعتمـــد ،،،،             

 اإلدارة العامــــة للســياحة                        
 أ/ هبة توفيق  

                        ا / محمد طلحة                         وكيــــل الــــوزارة                                             
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
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 مسئول مراجعة االسعار

http://www.discoveralex.com/
mailto:Tourism.Department1@hotmail.com
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 محافظة اإلسكندرية        
 اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 اإلدارة العامة للسياحة      

 قائمــة األســــعار
 زون فول وفالفل زون

 (  هاز مدينة برج العرب الجديدةج) – رة الثالثة الحى السكن االول المجاو العنـــــوان /

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

 11/61/1216إلى  1212 / 61 /61 القائمة منويعمل بهذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــعرالسـ                                  البيـــــــــــان       
 أطباق الفول والفالفل

 61022 بطاطس موتزاريال / جريج سالط
 022. سلطة خضراء 

 1022 طحينة
 61022 بيض بالبسطرمة / بالسدق / بالسالمى

 62022 بيض اومليت / بيض عيون
 61022 بيض موتزاريال

 6.022 بيض ميكس تشيز
 0022 قرص فالفل بالبسطرمة / بالجبنة

 4022 يكس قرص فالفل م
 0022 قرص فالفل بالبيض
 62022 022. جبن قريش / قديمة

 60022 0022 جبن رومى متبلة
 0022 022. بذنجان مقلى بالخل والثوم

 62022 1022 مسقعة / سلطة بنجر
 0022 022. طحينة

 0022 1022 بابا غنوج
 0022 4022 سلطة خضراء

 62022 0022 كول سلو
 0022 022. ثومية

 1022 0022 لمخل
 61022 1022 باكيت بطاطس

 مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
                      محرر القائمة                                   مدير عام                               يعتمـــد ،،،،             

 ســياحةاإلدارة العامــــة لل                        
 أ/ هبة توفيق  

                        ا / محمد طلحة                         وكيــــل الــــوزارة                                             
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف

 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                                            

 مسئول مراجعة االسعار

http://www.discoveralex.com/
mailto:Tourism.Department1@hotmail.com

