
 المقطم و البستان و المهندسين و الغردقة و الرماية فلفلة و فلفلة قرية من المكونة و فلفلة مطاعم سلسلة توجه

 خارجية دول وعدة ع.م. ج فى ١٧٩١لسنة ٥٥٥٧٥رقم تحت المسجلة و االصلية فلفلة عالمة تحت تعمل انها

 هدى ١٥ فلفلة مطعم بيع تم قد انه تعلن الحصر. كما ليس و المثال سبيل على االوروبى االتحاد و انجلترا منها

" الدين عالء" فلفلة ليصبح شعراوى هدى كيان تغير قد و. المجموعة باقى عن ادارته فصل و شعراوى

.ضده االزمة القانونية االجراءات اتخاز جارى و ١٩٧٩٥٥و رقم تحت الخطاء طريق عن حديثا وتسجيله  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبقكوا طبق
 5.00       علبة فول

 01.0  حار/زبدة/صلصة/خلطةإسكندرانى اضافةتحويجة فلفلة/زيت

  2.25      اقراص 3 طعمية

 2.75    اقراص 3 طعمية اسكندرانى

 4.50      عجينة طعمية

  5.0.      طلب بطاطس

  3.75    مسقعة / باذنجان مقلى

 10.0 المفرومة اللحمة /بالسجق/ بالكبدة مكرونة

 25.0   لحمة او فراخ  لبنيةشاورمة  فتة

 25.0   لحمة او فراخ مصرى شاورمة فتة

 سالطاتك يا
  0500       طرشى

 35.0  طماطم /طحبنة/سلطة خضرة/باباغنوج

 والحلو  المشاريب
 0500- 350     0        زجاجة مياه

 0500      مشروبات غازية

  7.00       عصير

 500.   مهلبية /كريم كراميل/رز باللبن

 

 

١٩٥٩تأسست فى   



 افرانجى سندوتشات

  8.50 -  16.00    شاورما لحم او فراخ

  ))شرائح اللحم + بهارات سحرية + طماطم + عيش حسب االختيار

 1.00        اضافة عيش سورى   

 

 8.00 –  14.00         برجر*

    )لحم مفروم عندنا + طماطم + خس(

 1.00    اضافة بيض أو جبنة

       

 8500      حواوشي*

 )لحم مفروم عندنا + شوية فلفل + عيش بلدى(

 8.00 –  11.00     سجق فلفلة*

 (سجق شرقي بالبهارات المصرية + بصل + طماطم + عيش(

 

 00500 -  0500    كبده إسكندراني*

 (كبدة بتلو + فلفل أخضر حراق)

  

 11.00 - 16.00     شيش طااووق

 (عيش+  + خضار مشوى دجاج مشوي)

    

 11.00 - 16.00        فراخ پانيه

 (+ عيش + مايونيز + خس + طماطم فيليه دجاج مقلى)

   

 13.00 – 17.00       جمبرى

 (عيش + خيار مخلل + + مايونيز جمبرى ملعلع مقلى)

   

 507.      كومبو

 )طلب بطاطس + كوال(

 

     

    

 نضمن لك اكل خالى من اللى بالى بالك لحم بلدي متجهز عندنا55*

 شوارعنا سندوتشات

 .057  (فول مدمس آخر حاجة+ خلطة بهارات سحرية) فول مدمس

 .057  (قرصين طعمية من فول مدشوش + سلطة مخصوصة) طعمية

 اضافات للفول و الطعمية

 0.75  قرنبيط /خيار مخلل  /حمص/اضافة قرص طعمية

 1.00         زبادي/ قصلصة/حارزيت /باذنجاناضافة 

  2.00       قبيض مسلواضافة 

 2.50         سجق /بسطرمه اضافة 

  3.00    عيش فرنساوى / اضافة عيش سورى

 

 2.75        طعمية إسكندراني

 )قرص طعميه كبير + هريسة + بصل(

 3.50        سوبرچيت

 )طعمية + بيض عجة)

 3.50        ديناميت

 )  سلطة + باذنجانطعمية +  + فول(

 3500    بطاطس صوابع / بطاطس شيبسى / بورية

 !) كربوهيدرات زيادة   لو تقدر(

 0.75     مايونيز /كاتشب اضافة 

 1.25   مايونيز ميكس/كاتشب  / جبنةرومىاضافة 

 3500      بيض أومليت / مسلوق

 )بيض منوع + عيش شامى مخبوز طازة(

 1.25      جبنة رومىاضافة 

 1.50              اضافة بسطرمه او السجق

 2.75      باباغنوج /مسقعة

  (مشوى + عيش شامى مخبوز طازة -باذنجان مقلى (

 6.50         جبنة مقلية

 (+ عيش شامى مخبوز طازة% 100جبنه مصرى (

 35.0        شكشوكة

  (بيض + طماطم مطبوخة + بصل + عيش شامى مخبوز طازة)

 

كبير -صغير   شامى 


