خبر صحفي
صادر عن المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

"أيام السوق" في "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت "تقدم أفضل
األزياء المحمية والحرف اليدوية والمنتجات الطازجة

دبي 7 ،مارس  :2016ينطمق اليوم ،الثالثاء  ،فعالية"أيام السوق" والتي تتواصل لمدة خمسة أيام
في "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت " ،إحدى الفعاليات الرئيسية لميرجان دبي لممأكوالت  ،وتمثل
خاص بـ"عشاق الموضة عمى الشاطئ"؛ حيث يمكن لمعائالت
ا
الفترة المتبقية لمميرجان نشاطا
التسوق وشراء مالبس الشاطئ واالكسسوارات من الباعة .

ويتخمل األسبوع حفل "عشاء في الظالم " ،مقابل  80درىم المتذكرة  ،حيث سيخوض األشخاص
تجربة تناول الطعام من باعة محددين وىم معصوبي العينين مع تشجيعيم عمى تخمين أي من
أعد ىذا الطبق ،وسيحظى الفائزون بيدايا من "ىاجن-داز" ،راعي الفعالية في كانتين
الباعة قد ّ
الشاطئ ،كما تشمل النشاطات األخرى ىذا اليوم ،الثالثاء ،حفمة محبي البان كيك التي تقيميا
ىيئة دبي لمثقافة والفنون ،وجمسة يوغا صباحية مع "ىوت بوكس كيت " ،وجمسة بعد المدرسة
خاصة برواية القصص من كافيو ومتجر "بوك منش".
نكهات عالمية

ويشيد"كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت " في األسبوع األخير ا حتفاال بالنكيات والمأكوالت مع
باعة األطعمة المحمية في دبي ،إذ سعى الباعة بكامل جيدىم لتطبيق المفاىيم الفريدة لمطعام مع

أساليب الطو ي الصحية  ،كما استمتع زوار "كانتين الشاطئ برعاية اتصاالت " باألجواء الممتعة
ومجموعة متنوعة من المأكوالت والنكيات من ٍ
بمدان وثقافات مختمفة.

وقد حظي" كاراك ىاوس " ،الذي تم افتتاحو عام

 ،2014بإقبال الفتفي كانتين الشاطئ نتيجة
 ،ومن موقعيفي الجية

تقديمو ألشيى األطباق التي تجمع بين النكيات العربية واليندية المذيذة
ٍ
إطاللة جذابة عمى البحر ،كما يقدم "كرك ىاوس " لزواره المأكوالت الشرق
العميا لمكانتين مع
أوسطية مع شاي الك رك الشيير بنكية الزعفران ،وكعكات البان كيك مع النوتيال وطبق

باراتا" بمحم الضأن.

"كيما

إلى ذلك ،بدأ"شوجار مو "  ،أحد وجيات النكيات حموة المذاق ،العمل بكامل طاقتو في العام
ٍ
نكيات شيية حموة المذاق إلى زوار متجره المؤقت في كانتين
 ،2015وعمل عمى تقديم

ٍ
بنكيات مميزة ،األمر الذي
الشاطئ ،و تفرد "شوجار مو " بتقديم أصناف حمويات غير تقميدية
ش ّكل عامل جذب كبير لمزوار  ،وشممت األطباق الشعبية التي نالت شيرةً كبيرة الكعكة الحمراء
الشييةوكعكة الشوكوالتو وبراونيز النوتيال.

مأكوالت شعبية

من جيتو ،صب "ذا شيبي " ،الذي بدأ العمل في دبي في أواخر العام
تقديم أشيى المأكوالت الشعبية المبنانية واليندية

 ،2015اىتمامو عمى

،وعمل أصحاب المتجر عمى غرس محبتيم

لموصفات العائمية في األطباق التي تنضح بجمال الثقافتين العريقتين

 ،حيث يفخر "ذا شيبي "

بتقديم المأكوالت الشيية بالتوابل المبنانية واليندية ،وه و ما يبدو واضحاً في أكثر أطباقيم رواجاً،

المسحب" .كما عممعمى تعزيز أنماط الحياة الصحية من خالل طبق سمطة
"سندويش لحم البقر
ّ
"اكاي بيري أمازون " الغني بالحديد ومضادات األكسدة والفيتامينات.

وشاركت "شاورما ستيشن"  ،التي انطمقت منذ حوالي  3أعوام ،في الكانتين وقدمتأفضل نكيات

الشاورما المستوحاة من المطبخ الشرق أوسطي والتركي والمبناني  ،لتمنح بذلك زوارىا أطباقاً فريدة

شاورمامعدة بخبزة دائرية كبيرة بدالً من الخبز العربي
مثل برجر الشاورما مع البطاطا -سندويشة
ّ
التقميدي ،كما لم يتمكنالزوار من مقاومة خبز الصاج التقميدي الشيي مع شرائح الدجاج المتبل.

