
في اتيكو مجموعة فخرالدين

رمضان شهر  حلول   بمناسبة 
 المبارك، أعاده ا� علينا وعليكم
أن يسعــدنا  والبركات،   بالخير 
مرافقنــا في  لكم   نقــدم 
أيام مدى  وعلى   المختلفة 
 الشهر الفضيل باقة من الخيارات

المميزة لتناسب جميع ا�ذواق

 وكل عام وأنتم بألف خير

يف كيو يارد

" رمضانا" في العام حديقة  المبارك لهذا  الدين  خالل شهر رمضان  أتيكو مجموعة فخر   تقدم شركة 
 الكيويارد – فندق القصر متروبول، والتي صممت خصيص¡ لهذا الشهر الفضيل من قبل أشهر مصممي

الديكور

البسط وتأتي  بالحيوية،  المفعمة  و  النابضة  الفرحة  با�لوان   2016 لعام  رمضانا"   " حديقة  ديكور    يتميز 
رمضان بليالي  الضيف  ليستمتع  خاصة  وجمالية  دفئ¡  الحديقة  على  لتضفي  يدوي¡  المطرزة   وا�قمشة 

العائلية وسهرات كأس أوروبا المثيرة

   على ا�فطار

بوفيه  امامكم  ليعدوا  "رمضانا"  حديقة  في  يومي¡  الدين  فخر  مجموعة  أتيكو  طباخي  أمهر   يجتمع 
رمضاني غني بما لذ وطاب من المأكوالت العربية و العالمية الشهية و المنوعة

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

الشوربه
شوربة العدس يومي¡ باالضافة الى شوربة اليوم

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

والفالفل والمعجنات المختلفة

االطباق الرئيسية
مشاوي مشكلة من مطعم فخر الدين تحضر امامكم

البيت معدة خصيص¡ من فندق القصر متروبول خروف محشي وسمك مشوي وتشكيلة من مأكوالت ست 
الباستا والمعكرونة بمذاقات مختلفه والمعدة امامكم ومن اختياركم من مطعم تراتوريا

 تشكيلة من المأكوالت الصينية من مطعم رن شاي والسوشي والساشيمي من مطعم فينيغريت تحضر
امامكم

الحلويات
حلويات رمضانية و عربية وغربية و فواكه مشكلة

السعر للشخص : 27 دينار - االطفال ( أقل من 12 سنة):13 دينار
( يضاف 16 ٪ ضريبة مبيعات و 10 ٪ خدمة )

عروض و اسعار خاصة للشركات و المجموعات و تقسم كما يلي

السهرة

 تمتع بأجواء الصيف والسهرات الرمضانية في حديقة " رمضانا" وعش حماس مباريات كأس أوروبا  والتي
بالهواء الطلق وشجع فريقك المفضل في أجواء حماسية، وتذوق أشهى  تعرض على شاشات خاصة 

ا�طباق والتسالي و الحلويات الرمضانية و العالمية

اقل من 20 شخص
من 21 - 70 شخص
أكثر من ٧1 شخص

٢٧ دينار للشخص
٢٥ دينار للشخص
٢٣ دينار للشخص

( يضاف 16 ٪ ضريبة مبيعات و 10 ٪ خدمة )

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

فخر الدين:  على االفطار  - قائمة الطعام أدناه

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

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

ذا َنب: من الساعة 4 مساءÆ الى الساعة 1 صباح¡ ويقدم قائمة الطعام المعتادة

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

يوشي: من الساعة 1 ظهرÆ 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

 

 

نرجوا أن ينال هذا العرض اعجابكم
وفي حال اي استفسار أو للحجوزات الخاصة والمجموعات الكبيرة

الرجاء االتصال على هاتف رقم 0796193350 ، 0798518666

ATICO Call Center 079 77 111 77 | Customer Care 079 901 1980

info@atico-jo.com | www.atico-jo.com | aticogroup 

للحجوزات والمزيد من المعلومات


