
تقدم المتجددة،  و  المميزة  الرمضانية  ا�جواء  إحياء  في  المتواصل  النجاح  من  سنوات  عدة   بعد 
 شركة اتيكو - مجموعة فخر الدين وبدعم من الشركات الراعية، خيمة "رمضانا 17" في الكيو يارد

– فندق القصر متروبول – الشميساني والتي صممت خصيص� لهذا الشهر الفضيل

بألوانها الشرقية  الهندسية  ا�شكال  من  المستوحاة  بالتصميمات   "17 "رمضانا  ديكور   يتميز 
بليالي الضيف  يستمتع  حتى  خاصة  وجمالية  دفئ�  الحديقة  على  لتضفي  بالحيوية   المفعمة 

رمضان و جلساته العائلية الجميلة

 السهرة - عروض خاصة للشركات والمجموعات الكبيرة

وبعناية، خصيصيا  اعدوا  طعام  قائمة  من  أكثر  من  واختر  الرمضانية  والسهرات  الصيف  بأجواء   تمتع 
ليتناسبوا مع  جميع االذواق ولتختاروا من ا�صناف التالية ما يناسبكم و حسب الطلب

 
المشروبات الرمضانية

مياه معدنية،  قمر الدين، تمر هندي، عرق سوس، لبن عيران

تشكيلة واسعة من المقبالت الباردة والساخنة
ا�طباق الرئيسية - يتم طهياها أمامكم

مشاوي مشكلة
قالية، فالفل، فول

كشري، مفركة  
 ساندويشات الصاج التقليدية والكعك الطازج

الحلويات
 حلويات رمضانية و عربية و غربية و فواكه مشكلة

 أقل من 15 شخص
من ١٥ - ٥0 شخص
من ٥٠ - ١٠0 شخص

٢٧ دينار للشخص
٢٥ دينار للشخص
٢٣ دينار للشخص

٢١ دينار للشخصأكثر من ١٠٠ شخص

( يضاف 16 ٪ ضريبة مبيعات و 10 ٪ خدمة )

للحجز واالستفسار الرجاء االتصال على 0799011972
للمجموعات والحفالت الخاصة: ٠٧٩٧٣٧٧٧٩٩

عروض و أسعار ا�فطار خاصة للشركات و المجموعات و تقسم كما يلي

بوفيه سحور - 1
بوفيه سحور - ٢

١٥٫٥ دينار للشخص
٢٠ دينار للشخص 

٢٥ دينار للشخص بوفيه سحور - ٣

( يضاف 16 ٪ ضريبة مبيعات و 10 ٪ خدمة )

عروض و اسعار السهرة خاصة للشركات و المجموعات و تقسم كما يلي

في الكيـو يـارد ٢٠١٧

fbsales@atico-jo.com -

ا�فطار من مطابخ اتيكو المتعددة
بوفيه أمامكم  ليعدوا    "١٧ "رمضانا  حديقة  في  يومي�  الدين  فخر  مجموعة  اتيكو  طباخي  أمهر   يجتمع 

رمضاني غني بما لذ و طاب من المأكوالت العربية و العالمية الشهية

المشروبات الرمضانية
مياه معدنية،  قمر الدين، تمر هندي، عرق سوس، لبن عيران

الشوربة
شوربة العدس يومي� باÁضافة إلى شوربة اليوم

المقبالت الباردة والساخنة
الفول وقدرة  اليوم   فتة  إلى  باÁضافة  الدين  فخر  مطعم  من  مقدمة  والمقبالت  المازات  من  واسعة   تشكيلة 

والفالفل والمعجنات المختلفة

ا�طباق الرئيسية

مشاوي مشكلة من مطعم فخر الدين تحضر أمامكم
خروف محشي وسمك مشوي وتشكيلة مأكوالت ست البيت معدة من فندق القصر متروبول

الباستا والمعكرونة بمذاقات مختلفه والمعدة أمامكم ومن اختياركم من مطعم تراتوريا
تشكيلة من المأكوالت الصينية من مطعم رن تشاي والسوشي والساشيمي من مطعم فينيغريت تحضر أمامكم

الحلويات
حلويات رمضانية وعربية وغربية وفواكه مشكلة

السعر للشخص : ++ 27 دينار - ا�طفال (أقل من 12 سنة) : ++13 دينار

السهــــرة
 تمتعوا خالل أيام ا�سبوع بأجواء وليالي رمضان وتذوقوا أشهى ا�طباق والتسالي والحلويات الرمضانية

مع أغاني و أفالم أعدت خصيصا لكم  بالتعاون مع راديو دهب - بدون دخولية

 واقضوا أحلى الليالي يومي الخميس والجمعة مع المطرب عصام ارشيد وفرقة الطرب ا�صيل
 الدخولية: ++ 9٬500، شامل التسالي والمشروبات الرمضانية والغازية

ساعات العمل في مطاعم اتيكو-مجموعة فخر الدين ا�خرى
خالل شهر رمضان الفضيل

فخر الدين:  على االفطار  - قائمة الطعام أدناه

فينيغريت: من الساعة 12 ظهرÄ الى الساعة 12 منتصف الليل ويقدم قائمة الطعام المعتادة

تراتوريا: من الساعة 12 ظهرÄ الى الساعة 12 منتصف الليل ويقدم قائمة الطعام المعتادة

ذا َنب: من الساعة 4 مساءÄ الى الساعة 1٢ منتصف الليل ويقدم قائمة الطعام المعتادة

رن شاي: من الساعة 5 مساءÄ الى الساعة 12 منتصف الليل

يوشي: من الساعة 1 ظهرÄ الى الساعة 12 منتصف الليل ويقدم قائمة الطعام المعتادة

مركز برية ا�ردن: من الساعة 9 صباح� حتى الساعة 11:30 ليًال

كوباس سنترال و أميغو: مغلق خالل فترة الشهر الفضيل
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