
مشروبات رمضانية
مياه، قمر الدين، جالب، عيران، تمر هندي، بيبسي

 الشوربة
 باإلضافة لنوع شوربة ثاني

ً
شوربة عدس تقدم يوميا

المقبالت الباردة
تمر سعودي، حمص، متبل، فتوش، تبولة، كبيس، ورق عنب، كبة نية

المقبالت الساخنة
فول مدمس، كبة مقلية، بطاطا بالكزبرة، فتة اليوم

 األطباق الرئيسية
مشاوي مشكلة باإلضافة إلى صنفين من الطبق اليومي (راجع الئحة الطعام )

الحلويات
عثملية، حالوة السميد، فاكهة الموسم

قهوة تركية، شاي

 ويدعوكم إلى مائدة إفطار غنية ومميزة
ً
 هنيئا

ً
 وإفطارا

ً
 مقبوال

ً
مطعم فخرالدين يتمنى لكم صياما

الشوربات واألطباق الرئيسية اليوميةالتاريخ

١ و ١٦ رمضـــان        شوربة اسبرج - دجاج بالفريك - خروف محشي

٢ و ١٧ رمضان         شوربة دجاج - منسف - صيادية

٣ و ١٨ رمضان         شوربة الفريك - كفتة بالفرن  - رقبة غنم محشية

٤ و ١٩ رمضان         شوربة ذرة - كبة لبنية - كبسة باللحمة  

٥ و ٢٠ رمضان         شوربة شعيرية - ريش مع ورق عنب - برياني دجاج 

٦ و ٢١ رمضان         شوربة خضار - خروف محشي - يخنة القريدس مع البازيال والجزر

٧ و ٢٢ رمضان         شوربة فطر - منسف - مقلوبة دجاج 

٨ و ٢٣ رمضان         شوربة اسبرج - سمكة بيروتية  مع الرز - بامية مع موزات

٩ و ٢٤ رمضان         شوربة دجاج - ريش بالفرن - برياني لحمة

١٠ و ٢٥ رمضان       شوربة الفريك - يخنة القريدس مع البازيال والجزر - خروف محشي 

١١ و ٢٦ رمضان       شوربة ذرة - مقلوبة دجاج - كبسة باللحمة

١٢ و ٢٧ رمضان       شوربة شعيرية - رقبة غنم محشية - فاصوليا بيضة بالموزات

١٣ و ٢٨ رمضان       شوربة فطر  - صيادية - ريش مع بطاطا بالفرن

١٤ و ٢٩ رمضان       شوربة خضار - خروف محشي - يخنة األرضي شوكي مع الموزات والرز

١٥ و ٣٠ رمضان        شوربة دجاج - ملوخية بالدجاج - منسف

السعر للشخص: ٣٨ دينار - السعر للطفل: (أقل من ١٠ سنين) ١٩ دينار
شامل الخدمة وضريبة المبيعات

للمجموعات واألعداد الكبيرة: عند رغبتكم في إختيار أو إعداد أصناف خاصة
الرجاء اإلتصال قبل يومين من الحجز

الدوار الثاني، هاتف:٠٠٥٥ ٥٤٣ ٠٧٩ - ٣٩٩ ٤٦٥٢ ٠٦ 


