
  

 ميكس ابو جمال

 شرق  / تابع لحى                           سموحة -سيدى جابر ش محمود بجوار مول الملتقى   العنـــــوان /

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

 2022 /   9 / 19إلى  2021 /  9 /20 القائمة من ويعمل بهذه 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 
 

 الســــــــعر  البيـــــــــــان

 ا فراخ شــــــــــــــــــاورم
 25 شاورما فراخ 

 30 شاورما بالجبنة 
 30 شاورما بطاطس

 35 شاورما عربى 
 40 شاورما عربى بالجبنة 

 40 طلب شاورما
 170 كيلو شاورما 

 سندوتشات فراخ بانية 
 25 ساندوتش فراخ بانية سورى

 20 ساندوتش فراخ بانية بيتى بان
 سندوتشات بيض 

 5 بيض مقلى 
 8 بيض بالخضار

 10 ض بسطرمة بي
 
 

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

 
 ... مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                       يعتمـــد ،،،،        مديــــر عـــــــام                                          القائمة          ومراجع حررم
 ـــة للســياحةاإلدارة العامـ                         

 نشوى يوسف أ/    
                         وكيــــل الــــوزارة                            طلحـــةد ــمحم  /أ                                            

 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف 
 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                            األسعار ة مراجعمسئول  



  

 
 ميكس ابو جمال

 شرق  / سموحة                           تابع لحى -سيدى جابر ش محمود بجوار مول الملتقى   العنـــــوان /

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

 2022 /   9 / 19إلى  2021 /  9 /20 القائمة من ويعمل بهذه 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 

 الســــــــعر  ــــــــــانالبيـ

 سندوتشات كفتة وسوسيس 
 15 ساندوتش كفتة 

 10 ساندوتش سوسيس 
 13 ساندوتش سوسيس جبنة 

 15 ساندوتش سوسيس مكس جبنة 
 سندوتشات جبنة 

 10 ساندوتش جبنة مقلية 
 15 جبنة موتزاريال بسطرمة 

 10 جبنة موتزاريال بيض 
 ـــالوىكــــــــــــــــــبدة وكـــــــــ

 سورى  شامى   فينو   
 10 8 5 ساندوتش كبدة 

 12 10 7 ساندوتش كالوى
 - - 35 طلب كبدة 

 - - 40 طلب كالوى
 - - 70 ½ ك طلب كبدة 

 - - 140 كيلو كبدة 
    
    

 
 

 ... مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                       يعتمـــد ،،،،        مديــــر عـــــــام                                          القائمة          ومراجع حررم

 اإلدارة العامــــة للســياحة                        
 نشوى يوسف أ/    

                         وكيــــل الــــوزارة                            طلحـــةد ــمحم  /أ                                            
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف 

 

 
  لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                            األسعار ة مراجعمسئول  



  

 
 ميكس ابو جمال

 شرق  / تابع لحى               سموحة             -سيدى جابر ش محمود بجوار مول الملتقى   العنـــــوان /

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

 2022 /   9 / 19إلى  2021 /  9 /20 القائمة من ويعمل بهذه 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 الســــــــعر  البيـــــــــــان

 سندوتشات بطاطس
 كبير  صغير   

 15 10 طبق بطاطس
  10 ساندويتش بطاطس سورى 

  6 ساندويتش بطاطس بيتى بان
  15 ساندويتش بطاطس موزاريال

  20 ساندويتش بطاطس موزاريال وبسطرمة 

   
 سجق اسكندرانى ومشوى 

 سورى  شامى  فينو   
 12 10 8 ساندوتش سجق 

 - - 45 طلب سجق 
 - - 90 ½ ك سجق 
 - - 180 كيلو سجق 

    
 مخلل  -طحينة   -سلطة –مع الطلب عيش 

 
 

 ... مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                       يعتمـــد ،،،،        مديــــر عـــــــام                                          القائمة          ومراجع حررم

 ةاإلدارة العامــــة للســياح                        
 أ/ نشوى يوسف    

                         وكيــــل الــــوزارة                            طلحـــةد ــمحم  /أ                                            
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف 

 

 
 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                            األسعار ة مراجعمسئول  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 

 ميكس ابو جمال

 شرق  / سموحة                           تابع لحى -سيدى جابر ش محمود بجوار مول الملتقى   العنـــــوان /

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

 2022 /   9 / 19إلى  2021 /  9 /20 القائمة من ويعمل بهذه 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 

 الســــــــعر  يـــــــــــانالب

 كـــــــــــــــــريب فراخ 
 35 برجر فراخ / بانيه 

 40 زيجر واستروبس / شيش 
 40 شاورما فراخ / فاهيتا فراخ 

 45 ميكس فراخ 
 كـــــــــــــــــــــــــريب لحوم

 35 سجــــــق 
 30 لحمة مفرومة 

 35 برجر لحمة / كفتة 
 

 35 بسطرمة 
 40 سطرمة سجق / ب
 30 سوسيس 

 45 شاورما لحمة 

 50 مشكل لحوم 
 
 

 ... مع أرق تحيات اإلدارة العامة للسياحة 
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــ

 
                       يعتمـــد ،،،،        مديــــر عـــــــام                                          القائمة          ومراجع حررم

 اإلدارة العامــــة للســياحة                        
 أ/ نشوى يوسف    

                         وكيــــل الــــوزارة                            طلحـــةد ــمحم  /أ                                            
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف 

 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                           األسعار ة مراجعمسئول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 ميكس ابو جمال

 شرق  / سموحة                           تابع لحى -سيدى جابر ش محمود بجوار مول الملتقى   العنـــــوان /

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

 2022 /   9 / 19إلى  2021 /  9 /20 القائمة من ويعمل بهذه 
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــ

 

 الســــــــعر  البيـــــــــــان

 كـــــــــــــــــــريب اسماك 
 40 سمك مقلى 

 40 تونة 
 35 كابرويا 

 50 جمبرى / سبيط
 55 سى فود 

 كــــــــــــــــريب اليت 
 20 بطاطس 

 25 مشروم 
 كريــــــــــــــــــــب جبن

  
 15 شيدر 
 20 رومى 

 20 موزاريال 
 25 كيرى 

 30 مشكل جبن 
 االضافات

 5 جبنة    /  اليت 
 8 لحوم

 10 سمك
 
 

 ... عامة للسياحة مع أرق تحيات اإلدارة ال
ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
                       يعتمـــد ،،،،                            مديــــر عـــــــام                      القائمة          ومراجع حررم

 اإلدارة العامــــة للســياحة                        
 أ/ نشوى يوسف    

                         وكيــــل الــــوزارة                            طلحـــةد ــمحم  /أ                                            
 رئيس اإلدارة المركزية للسياحة والمصايف 

 لــواء / جمـــال رشــــــاد                                                           األسعار ة مراجعمسئول  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


