
  

 عبادة سي فود

 المنتزة اول / تابع لحى           سيدي بشر بحري -خلف عبد الهادي الجزارش محمد نجيب برج دمياط  العنـــــوان /

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

 2022 / 08 / 24إلى  2021 / 08 /25 القائمة منويعمل بهذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــعرالســـ البيـــــــــــان
 قسم السندوتشات

 35.00 سندوتش جمبري مقلي
 35.00 سندوتش جمبري مشوي

 35.00 سندوتش جمبري بانيه
 40.00 سندوتش جمبري فاهيتا
 45.00 سندوتش كفتة جمبري
 35.00 سندوتش سبيط مقلي

 35.00 سندوتش سبيط مشوي
 35.00 سندوتش سبيط فاهيتا
 25.00 سندوتش فيليه مقلي

 25.00 تش فيليه مشويسندو
 40.00 سندوتش ميكس

 40.00 سندوتش بيض سبيط مقلي
 45.00 سندوتش بيض سبيط مشوي
 45.00 سندوتش بيض سبيط فاهيتا

 65.00 سندوتش كفيار مقلي
 65.00 سندوتش كفيار مشوي

 
 

 -تنبيهات    -
 صدرت هذة القائمة بصورة مؤقتة لحين استخراج رخصة تشغيل المنشأة. -1
 القائمة ليست بديال عن الرخصة العمومية .هذه  -2

 
 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                      يعتمـــد ،،،،       مديــــر عـــــــام                                         القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        وكيــــل الــــوزارة                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                          األسعارة اجعمرمسئول 



  

 عبادة سي فود

 المنتزة اول / سيدي بشر بحري           تابع لحى -حمد نجيب خلف عبد الهادي الجزاربرج دمياط ش م العنـــــوان /

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

 2022 / 08 / 24إلى  2021 / 08 /25 القائمة منويعمل بهذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الســــــــعر البيـــــــــــان
 قسم السندوتشات

 60.00 سندوتش فاهيتا ميكس
 65.00 سندوتش سوبر فياجرا

 70.00 سندوتش عبادة سي فود
 الطواجنقسم 

 100.00 طاجن جمبري عادة
 110.00 طاجن جمبري كريمة

 90.00 طاجن سبيط أحمر
 100.00 طاجن سبيط أبيض
 120.00 طاجن بيض سبيط

 65.00 طاجن فيليه بطاطس
 125.00 طاجن كفيار

 125.00 طاجن ميكس أبيض
 120.00 طاجن ميكس أحمر
 160.00 طاجن فاهيتا ميكس

 160.00 طاجن عبادة سي فود
 اإلضــــــــافات

 10.00 طبق بطاطس مقلية
 10.00 طبق طحينة

 10.00 طبق سالطة فرنساوي
 

 
 ...مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                      يعتمـــد ،،،،       مديــــر عـــــــام                                         القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        وكيــــل الــــوزارة                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                          األسعارة مراجعل مسئو



  

 عبادة سي فود

 المنتزة اول / سيدي بشر بحري           تابع لحى -برج دمياط ش محمد نجيب خلف عبد الهادي الجزار العنـــــوان /

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

 2022 / 08 / 24إلى  2021 / 08 /25 القائمة منويعمل بهذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الســــــــعر البيـــــــــــان
 قسم الوجبات

 45.00 + سالطة + أرز وجبة سمك فيليه مشوي
 45.00 + سالطة + أرز وجبة سمك فيليه مقلي

 65.00 + سالطة + أرز مقلي سبيطوجبة 
 75.00 + سالطة + أرز مقلي جمبري وجبة

 75.00 + سالطة + أرزطاجن  سبيطوجبة 
 75.00 + سالطة + أرزبانيه  جمبريوجبة 
 75.00 + سالطة + أرزخلطة  جمبريوجبة 
 60.00 + سالطة + أرز مقلي جزلوجبة 
 125.00 + سالطة + أرز مقلي كفياروجبة 
 125.00 + سالطة + أرزمشوي  كفياروجبة 

 60.00 + سالطة + أرزبربون  جزلجبة و
 135.00 + سالطة + أرزميكس مشكل وجبة 
 85.00 + سالطة + أرز مقلي بيض سبيطوجبة 
 85.00 + سالطة + أرز كفتة جمبريوجبة 

 160.00 وجبة عبادة سي فود
 المشــــــروبات

 5.00 مياه معدنية صغيرة
 8.00 كانز صغير
 10.00 كانز كبير

 

 
 ...ق تحيات اإلدارة العامة للسياحةمع أر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                      يعتمـــد ،،،،       ـر عـــــــام                        مديـــ                 القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        وكيــــل الــــوزارة                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                          األسعارة مراجعمسئول 



  

 عبادة سي فود

 المنتزة اول / تابع لحى          سيدي بشر بحري  -برج دمياط ش محمد نجيب خلف عبد الهادي الجزار العنـــــوان /

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

 2022 / 08 / 24إلى  2021 / 08 /25 القائمة منويعمل بهذه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 الســــــــعر البيـــــــــــان
 قسم العجائن

 10.00 أرز صيادية
 20.00 أرز خضروات

 50.00 أرز جمبري
 60.00 أرز سي فود

 120.00 مكرونة سي فود كريمة
 120.00 مكرونة سي فود كاسيه

 100.00 مكرونة كريمة بالجمبري
 110.00 مكرونة ميكس

 الشوربة قسم
 15.00 شوربة جمبري سادة

 20.00 شوربة كريمة بالجمبري
 30.00 شوربة بالجمبري

 60.00 شوربة سي فود كريمة مخلية
 60.00 شوربة سي فود حمرة

 25.00 ملوخية سادة
 45.00 ملوخية بالجمبري
 60.00 ملوخية سي فود

 70.00 جمبي كوكتيل
 

 
 ...ياحةمع أرق تحيات اإلدارة العامة للس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                      يعتمـــد ،،،،                  مديــــر عـــــــام                              القائمة         ومراجع حررم
 اإلدارة العامــــة للســياحة                        

                                                                                                                                      أ/ إيمــان السيـــد 
                        وكيــــل الــــوزارة                          طلحـــةد ــمحم /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف
 

 
 ـواء / جمـــال رشــــــادلـ                                                          األسعارة مراجعمسئول 

 


