ثرى برجر
العنـــــوان  30 /بعمارات الصيادله ش الفردوس سموحه سيدى جابر ( -حى شرق )
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 03 /18إلى 2022 / 03 / 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البيـــــــــــان
بطاطس بالجبنه ودجاج التندر

الســــــــعر
30

اجنحه الدجاج  8قطع

30

حلقات البصل

22

ناتشوز

20

هالبينو تشير فرايز

30

جبنه مقليه

49

بطاطس بالجبنه والتشيلى صوص

30

* تعليمات*
 يتم اإلعالن عن قائمة األسعار فى مكان ظاهر بالمنشأة . يتم تجديد القائمة فى الميعاد المحدد لذلك. يحظر العمل بأزيد من االسعار المعتمدة بالقائمة اال بعد موافقة اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف. يتم االلتزام بما سبق حتى ال تتعرض المنشأة التخاذ االجراءات القانونية .مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...
محرر ومراجع القائمة

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

يعتمـــد ،،،،

أ /نشوى يوسف
أ /محمــد طلحـــة
مسئول مراجعة األسعار

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ثرى برجر
العنـــــوان  30 /بعمارات الصيادله ش الفردوس سموحه سيدى جابر ( -حى شرق )
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 03 /18إلى 2022 / 03 / 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

42
45
45
45
65
55

مكرونه بنا بالهوت دوج
مكرونه بنا بالحمه المفرومه
مكرونه بنا بالدجاج المشوى
مكرونه البو بالجبنه ودجاج التندر
مكرونه بنا بالجمبرى المشوى
مكرونه الفريدو
برجر بالجبنه
برجر بالجبنه والفلفل
برجر جبنه ومشروم
برجر جبنه وبيكون
رالش برجر
كاليفورنيا برجر
ثري بي برجر

29
35
39
40
41
47
50

43
51
51
54
56
61
62

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

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

يعتمـــد ،،،،

أ /نشوى يوسف
أ /محمــد طلحـــة
مسئول مراجعة األسعار

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ثرى برجر
العنـــــوان  30 /بعمارات الصيادله ش الفردوس سموحه سيدى جابر ( -حى شرق )
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 03 /18إلى 2022 / 03 / 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
 24كومبو
وجبات البرجر ( برجر  -بطاطس  -سالطه ) و السالطه
اعاده تعبئه
ثرى بى برجر
نيويورك برجر
سوبر اسبايسي برجر
كاليفورنيا برجر
برجر فراخ
فرنش تشكن
مكيسكان كرسبى
ثري بى دجاج
دجاج مشوي
دجاج كرسبي
دجاج روزمارى

بوند 1/3
83
83
83
83

وجبات الدجاج ( دجاج  -بطاطس سالطه ) السالطه اعاده تعبئه

ثرى بى دجاج
دجاج الكرسبى السوبر
دجاج الروزمارى

بوند 1/2
100
100
100
100
30
58
48
58
48
51
54
89
89
89

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

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

يعتمـــد ،،،،

أ /نشوى يوسف
أ /محمــد طلحـــة
مسئول مراجعة األسعار

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ثرى برجر
العنـــــوان  30 /بعمارات الصيادله ش الفردوس سموحه سيدى جابر ( -حى شرق )
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 03 /18إلى 2022 / 03 / 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
برجر اصلى

40

برجر بالجبنه

40

دجاج التندر

40

دجاج ناجتس

40

مكرونه البو بالجبنه ودجاج التندر

40

زجاجه مياه صغيره

5

كوكا كوال اعاده تعبئه

28

شيري

7

عصير

20

كوكا كوال ماكينه

13

شاى

5

قهوه تركى

7
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

يعتمـــد ،،،،

أ /نشوى يوسف
أ /محمــد طلحـــة
مسئول مراجعة األسعار

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

ثرى برجر
العنـــــوان  30 /بعمارات الصيادله ش الفردوس سموحه سيدى جابر ( -حى شرق )
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 03 /18إلى 2022 / 03 / 17
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان

12

بطاطس
جبنه
هالبينو
هوت صوص
شريحه برجر
مشروم
لحم مدخن
2حلقات بصل
2اصابع جبنه مقليه
بطاطس بالجبنه
سلطه

8
5
5
15
12
12
11
16
20
34
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

محرر ومراجع القائمة

مديــــر عـــــــام
اإلدارة العامــــة للســياحة

يعتمـــد ،،،،

أ /نشوى يوسف
أ /محمــد طلحـــة
مسئول مراجعة األسعار

وكيــــل الــــوزارة
رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
لــواء  /جمـــال رشــــــاد

