
Part of ATICO Fakhreldin Group, ATICO Call Center 079 77 111 77 | www.atico-jo.com | aticogroup 

The Qyard | AlQasr Metropole Hotel - Amman, Shmeisani | Tel +962 6 5666 140

 اقضوا معنا شهر رمضان المبارك في حديقة الكيويارد، فندق القصر متروبول والتي صممت
العائلية والمميزة ليالي رمضان  الفضيل لتعيشوا معنا أجمل  الشهر  خصيص� لهذا 

٢٧ دينار للشخص
٢٥ دينار للشخص
٢٣ دينار للشخص

 أقل من ٢٥ شخص
من ٢٥- ٥٠ شخص
من ٥١ - ١٠٠ شخص
٢١ دينار للشخصأكثر من ١٠١ شخص

العروض الخاصة للمجموعات والشركات

نرجوا أن ينال هذا العرض اعجابكم وفي حال أي استفسار أو للحجوزات
- sales.dir@atico-jo.com الرجاء ا�تصال على هاتف رقم  0797377799

في الكيويارد
حديقة القصر

ا�فطار
 يجتمع أمهر طباخي اتيكو – مجموعة فخرالدين �عداد أشهى المأكوالت العربية والعالمية لتقدم لكم على مائدة
 ا�فطار الرمضانية. وكما عودتكم حديقة الكيويارد في كل سنة، تم تحضير الحديقة بديكورات خاصة لتتالئم مع

الشهر الفضيل وإضفاء أجواء عائلية فريدة

المشروبات الرمضانية
قمر الدين، جالب، لبن عيران، تمر هندي، مياه  معدنية

 
الشوربة

شوربة عدس يوميا با�ضافه إلى شوربة اليوم
 

المقبالت الباردة
تشكيلة غنيه  من السلطات و المقبالت الباردة المقدمة من مطاعم اتيكو – مجموعة فخرالدين

با�ضافه إلى التمر و جاط خضره 
 

بوفيه حديقة القصر
قدرة الفول الشهيه با�ضافه إلى فتة اليوم و الفالفل الساخنه

خروف محشي و السمكة الحارة مع تشكيلة  واسعة من مأكوالت ست البيت معدة خصيص³ في  فندق القصر متروبول
مشاوي مشكلة من مطعم فخر الدين تحضر أمامكم

أنواع من المعكرونة  الشهيه  بنكهات مختلفه من مطعم تراتوريا
تشكيلة من المأكوالت الصينية من مطعم رن شاي و السوشي الطازج من مطعم فنجريت

 
الحلويات

حلويات رمضانية وعربية وغربية و فواكة مشكلة
 

قهوة تركية، شاي

السعر للشخص  2٧ دينار - ا¹طفال ( أقل من 1٠ سنين) 14 دينار

يضاف 16 ٪ ضريبة مبيعات و 10 ٪ خدمة

حفالت ا�فطار الخاصة
نقدم لكم عدة خيارات لبوفيه إفطار شهي ومنوع يعد أمامكم وحسب طلبكم

الشركات الراعية

 عرض خاص فقط ل�سبوع ا�ول من شهر رمضان
ل»ستفسار اتصل على رقم ٠٧٩٩٩٢٦٥٤٤


