أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـ ــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
ساندوتش بيض مع بسطرمه
ساندوتش بيض مع سجق
ساندوتش بيض مع تركي مدخن
ساندوتش بيض مع هوت دوج
ساندوتش بيض مع خضروات
ساندوتش بيض مع الجبن
فطير مشلتت
توست الجبن
توست القشطه والمربي
كلوب ساندوتش

29.99
27.99
29.99
27.99
27.99
28.99
49.99
49.99
34.99
59.99
المقبالت

اصابع موتزاريال مقليه
حلقات البصل
قطع الدجاج المقرمش
طبق مقبالت ايبرو

38.99
29.99
48.99
74.99

تنبيهات -
 -1صدرت هذة القائمة بصورة مؤقتة لحين استخراج رخصة تشغيل المنشأة.
 -2هذه القائمة ليست بديال عن الرخصة العمومية .
مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
أبيرو فرايز
تشيزي فرايز
ايطاليان فرايز
تاكو فرايز
تشيز بيف فرايز
تشيلي تشيز فرايز (حار)

32.99
39.99
36.99
39.99
34.99
الشوربه

شوربه العـد س
شوربه كريمه دجاج
شوربه البصل
شوربه كريمه مشروم
شوربه كريمه الدجاج مع المشروم
شوربة السي فوود

28.99
32.99
28.99
32.99
36.99
39.99
الساالد

جاردن ساالد
جريك ساالد
تشيكن سيزر سالد
تونه ساالد

34.99
38.99
54.99
54.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنـ ـــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
أيبرو برجر
تشيز برجر
دوبل تشيز برجر
مشروم تشيز برجر
باربكيو برجر
بيف بيكيو برجر
ايبرو برجر

65.99
75.99
69.99
62.99
79.99
79.99
الساندوتش والكساديا

ساندوتش تشيكن اوبن فيس
ساندوتش تشيكن مشروم
ساندوتش تشيكن كوردن بلو
ساندوتش تشيكن كرسبي
شيلي هوت دوج ساندوتش
فيليه تشيز ستيك ساندوتش
ساندوتش جمبري مقلي
كساديا دجاج
كساديا بسطرمه
كساديا سجق
راب تشيكن كرسبي
راب تشيكن اسبايسي

58.99
59.99
59.99
58.99
48.99
79.99
69.99
59.99
55.99
53.99
59.99
59.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
المكرونة
تشيكن الفريدو باستا
تشيكن نجرسكو باستا
بنا ارابياتا باستا
ميت بول باستا
أورينتال باستا (البسطرمه والسجق)
تشيلي تونه باستا
تشيكن كاري باستا
ايبرو تشيكن باستا (مع الدجاج الكرسبي)
سي فود باستا
تشيكن بستو باستا
شيف باستا

65.99
72.99
45.99
74.99
62.99
69.99
74.99
74.99
86.99
72.99
74.99
البيتزا

مارجريتا بيتزا
فيجيتيريان بيتزا
تشيكن الفريدو بيتزا
سبايسي تشيكن بيتزا
تشيكن باربيكو بيتزا
بيتزا سالمي

55.99
59.99
68.99
68.99
68.99
69.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

صاحـــب  /أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
تشيز لوفر بيتزا
ميت لوفر بيتزا
أورينتال بيتزا (البسطرمه والسجق )
بيتزا سجق
بيتزا بسطرمه
نابوليتانا بيتزا
شي فود بيتزا
تشيكن كرسبي بيتزا

64.99
75.99
75.99
75.99
75.99
74.99
79.99
68.99
أطباق األرز

االرز باللحم
االرز بالدجاج
االرز بالسي فود

69.99
59..99
72.99
أطباق الدجاج

جريلد تشيكن وايت مشروم
جريلد تشيكن براون مشروم
جريلد تشيكن ليمون صوص
جريلد تشيكن بالفلفل االسود
تشيكن باربكيو
تشيكن كوردن بلو
فرايد تشيكن بانيه
جريلد تشيكن هالوبينو
جريلد تشيكن كاري

99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
105.99
99.99
99.99
109.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
أطباق اللحوم
فيليه مشروم صوص
فيليه بوفر
فيليه بلو تشيز
بيف ستراجانوف
بيف هالوبينو

149.99
149.99
159.99
149.99
149.99
أطباق السي فوود

بوم فام
فيش فيليه بصوص الليمون

165.99
165.99
أطباق الفاهيتا

بيف فاهيتا
تشيكن فاهيتا
سي فود فاهيتا

159.99
109.99
165.99
القهوة

اسبرسو  -ريسترسو
دوبيو اسبرسو
اسبرسو ماكياتو
كابتشينو
كافيه التيه
موكا

19.99
24.99
24.99
27.99
28.99
34.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
القهوه
كارميل ماكياتو
التيه كونو
امريكان كوفي
نسكافيه
قهوه عثمانلي
نوتيال كوفي
قهوه تركي

29.99
39.99
32.99
29.99
25.99
29.99
17.99
المشروبات الساخنه

دارك هوت شوكليت
وايت هوت شوكليت
منت هوت شوكليت
هوت شوكليت بندق
هوت سيدر
اليكس وينتر
وابور زرده
طاقه (ديزاين شنب)
سحلب بالمكسرات
شاي أحمر
شاي نكهات
اعشاب

37.99
39.99
39.99
39.99
24.99
24.99
24.99
23.99
32.99
14.99
16.99
16.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــ ــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
العصائر الفريش
مانجو
فراوله
جوافه
رمان
بطيخ
بلح
كانتلوب
برقوق
تين شوكي
ليمون
ليمون بالنعناع

33.99
34.99
33.99
31.99
31.99
37.99
32.99
37.99
35.99
26.99
27.99
كوكتيالت

أفوكادو مكسرات
بيج بين
ايبرو بيري
بينو كارميل
جرين الين
دراجون كيس
بيناكوالدا

49.99
39.99
39.99
46.99
42.99
39.99
43.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
كوكتيالت
سيمبل بيور
هيلثي تريب
موهيتو نعناع
موهينو ميكس بيري
موهيتو فراوله
موهيتو بطيخ

43.99
42.99
39.99
42.99
42.99
42.99
لوليتا

ميكس بيري لوليتا
مانجو لوليتا
فراوله لوليتا
خوخ وليمون لوليتا
ميرندا تفاح اخضر لوليتا
جيلي كوال لوليتا
كاندي كراش لوليتا
ليمون نعناع لوليتا

41.99
39.99
41.99
39.99
41.99
42.99
43.99
39.99
أيس بليندر

بوب كورن كريم
فسدق كريم
بلوبيري كريم

49.99
56.99
49.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
أيس بليندر
جرين ابل كريم
مانجو كريم
فراوله كريم
شوكليت كريم
موكا كريم
ايبرو كارميل كوفي
براونيز أوريو كريم

49.99
49.99
49.99
49.99
49.99
49.99
54.99
عالم الشيكوالتة

ايبرو شوكليت
شوكليت فوندو
بيتزا وافلز
براونيز مارشيملو

64.99
64.99
54.99
59.99
كيك & تارت

مولتن كيك
ايبرو تارت
براونيز
تشيز كيك
سويتي جار

43.99
45.99
43.99
49.99
49.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
كيك & تارت
نوتيال كيك
ام علي
رويال فروت
اوريو مادنيس
ميكس بيري مادنس
سينون فروت مادنس
كارميل ناتس مادنيس
نوتيال مادنيس
داندورما مادنيس

56.99
52.99
41.99
49.99
49.99
49.99
49.99
49.99
49.99
المشروبات الغازيه

بيبسي/سفن/ميرندا
شويبس جولد
بيريل
ريد بل
مياه معدنيه ص
ازوزا

15.99
17.99
19.99
42.99
9.99
29.99

مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة...

ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

أبيرو كافيه
تابع لحى  /شــــــرق
العنـــــوان  /وحده  17مول سيتي سكوير – مصطفى كامل – سيدي جابر
بنــــــاء على الطلـــب المقــــدم منــــكم إلعتــــماد أســــــعاركم نتـشـــــــــرف بأن تكــون القائمـــــة كالتالى -:

ويعمل بهذه القائمة من  2021 / 04 /04إلى 2022 / 04 / 03
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الســــــــعر

البيـــــــــــان
األضافات
ميكس مكسرات

9.99

مارشيملو

9.99

نوتيال

14.99

فليفر

9.99

صوص

9.99

لبن

9.99

كريمه

9.99

شوت اسبرسو

12.99

ايس كريم

9.99

ميكس فواكه

14.99

* 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...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

