
Pick Yoshi’s Asian specials and enjoy the outdoor terrace for 
warm summer nights. 

Opening Hours: 1:00 p.m. - 11:30 p.m. 
Hungry Hour from 5 p.m. - 7 p.m.

Our doors will be closed
during the holy month of Ramadan

See you on the first day of Eid Al Fitr

YOU ARE ALWAYS
WELCOME!

Opening Hours:
4.00 p.m. – 1.00 a.m.

Happy | Hungry Hours:
4.00 p.m. – 8.00 p.m.

Shmeisani - AlQasr Metropole Hotel
Tel. 06 5666140 ext 3

Delightful International specialties with a spectacular 
panoramic view of Amman. 

Opening Hours: 12:30 p.m. - 11:30 p.m.
Hungry Hour from 5 p.m - 7 p.m

Choose from a variety of Italian dishes in a
smoke-free contemporary atmosphere.

Opening Hours: 12:30 p.m. - 11:30 p.m.

Hungry Hour from 5 p.m. - 7 p.m.

Shmeisani - AlQasr Metropole Hotel Tel. 06 5666 140 ext 2
www.alqasrmetropole.com/trattoria | aticogroup 

Mouthwatering Cantonese and Szechuan 
delicacies for late lunch, Iftar or dinner.

Opening Hours: 5 p.m. - 11:30 p.m.
Hungry Hour from 5 p.m. - 7 p.m.

Jabal Amman | 3rd Circle | Tel +962 6 4625 777
www.renchai.com | aticogroup

Jabal Amman | 4th Circle | Tel. 06 4640 903 | www.yoshi-jo.com | yoshijo

في اتيكو-مجموعة فخرالدين
AlQasr Metropole Hotel - Amigo - Copas Central - Fakhreldin - Kebab Express - Ren Chai - The Nub - The Qyard 

Trattoria - Vinaigrette - Wild Jordan Center - Yoshi
ATICO Call Center 079 77 111 77 | Customer Care 079 901 1980 

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

Our doors will be closed
during the Holy month of Ramadan

See you on the first day of Eid Al Fitr

إمساكيـــــة شهـــر رمضــــان ٢٠١٩
تقّبل ا� طاعتكم وكل عام وأنتم بخير

Shmeisani, AlQasr Metropole Hotel Flr. 7 | Tel +962 6 5666 140 Ext. 4
www.alqasrmetropole.com/vinaigrette | vinaigrettejo 
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We are open from 9 a.m. during the month of Ramadan!
Enjoy our new delicious healthy summer menu or choose 
from a selection of Ramadan favourites while you enjoy a 
magnificent view of old Amman.
Enjoy our Hungry Hour between 5:00 p.m. – 7:00 p.m.

Iftar Meal Deal
12JD++

A good morning
starts with a
smoothieWHAT

YOU
EAT

YOU ARE
WHAT
YOU
EAT

YOU ARE

1st Circle, Rainbow Str. | +962 6 4633 542 | www.wildjordancenter.com | wildjordancenter 

٩ دنانير

٤٬٥ دنانير

٦ دينار

٢٤٬٥ دينار

 وجبة مشاوي مشكلة
تمر، قمر الدين،  شوربة عدس،  فتوش ،  حمص،  بطاطا، كبيس، مشاوي مشكلة من اختيارك

وجبة ساندويش
تمر، قمر الدين، شوربة عدس، بطاطا، ساندويش من اختيارك

وجبة نصف فروج
 تمر،  قمر الدين، شوربة عدس، بطاطا، فتوش،  نصف فروج

وجبة مشاوي - 4 اشخاص
تمر ، 4 شوربة عدس، 2 حمص ،  2 بطاطا ،  2 فتوش ،  وجبة مشاوي

اختر ما تشتهيه من عروضنا الخاصة لشهر رمضان المبارك
إضافة إلى قائمة طعام كباب اكسبرس المميزة

رمضان كريم في

يضاف 16 ٪ ضريبة المبيعات

خدمة التوصيل: ١٢:٠٠ص -١١:٠٠م
نستقبلكم في فرعينا تاج مول وسيتي مول

ابتداًء من الساعة ٧:٠٠مساًء

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 

ً
 هنيئا

ً
 وإفطارا

ً
 مقبوال

ً
مطعم فخرالدين  يتمنى لكم صياما

ويدعوكم إلى مائدة إفطار غنية ومميزة

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

في الكيويارد
حديقة القصر

 كونوا ضيوفنا على مائدة ا»فطار خالل شهر رمضان المبارك في حديقة القصر في الكيويارد - فندق
القصر متروبول والتي زينت باµزهار واµشجار خصيص´ لهذا الشهر الفضيل لتعكس الجو الربيعي الخالب

ا�فطار  
 تذوقوا أشهى بوفيه عامر بالمأكوالت والحلويات العربية والعالمية والتي يتم تحضيرها أمامكم من قبل

أمهر طباخي مطاعم اتيكو – مجموعة فخر الدين المتعددة وبمصاحبة أنغام العود والطرب اµصيل
السعر للشخص ++ 27 دينار

اµطفال (أقل من 1٠ سنين) ++ 14 دينار
أسعار خاصة للشركات والمجموعات

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

ومميزة تجهز حسب رغبتكم وبأجواء رمضانية وال أحلى وبأفضل اµسعار

للحجز وا»ستفسار الرجاء ا»تصال على ١٤٠ ٥٦٦٦ ٠٦ فرعي ٥
sales.dir@atico-jo.com - للمجموعات والحفالت الخاصة:  ٠٧٩٧٣٧٧٧٩٩

الشركات الراعية

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

Amman | City Mall 06 5826487 | Taj Mall 06 5854996 | Delivery 06 5857227| KebabExpressJo AlQasr Metropole Hotel - Amman, Shmeisani | Tel +962 6 5666 140 | aticogroup


