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بحّمعّ"جواهرّدبيّالخفية"ّضمنّمهرجانّّرتّواوصوّ ّقتذوّ 

2019ّدبيّللمأكوالتّ
 

 ّفيمطعماًّرائعا40ًّّّإلىّمهرجانّدبيّللمأكوالتّلتسلطّالضوءّعلىّ"الخفيةّدبي"جواهرّّفعاليةّتعود

 المدينةّأنحاء

 25ّلجمهورّالمهرجانّالتصويتّلصالحّمطعمهمّالمفضلّمنّخاللّتطبيقّ"زوماتو"ّحتىّّيمكن

 مارس2ّبتاريخّمطاعمّضمنّ"جواهرّدبيّالخفية"10ّّّأفضلاإلعالنّعنّّسيتموّ،فبراير

 للوجبةّالواحدةدرهما35ًّّّبسعرطوالّفترةّالمهرجانّّخاصةوجباتّالمطاعمّاألربعينّّستقدم 

 

لتحتفي لهذا العام،  تعود فعالية "جواهر دبي الخفية" إلى مهرجان دبي للمأكوالت :2019فبراير06ّّدبي،ّ

. مالئهاإعجاب عواسعة وتحظى بكتسب شهرة ت زة أنالممي  ووجباتها استطاعت بأفكارها  التي مطاعمالب

كة مع منصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، سيتمكن جمهور المهرجان من سك   ان ومن خالل الشرا

فيما  .ىمطعماً ومقه 40ل ضمن قائمة مختصرة تضم ارها التصويت لصالح مطعمهم المفض  المدينة وزو  

الحصول على درهم و 1000على فرصة ربح جوائز نقدية بقيمة تين و  مصأشخاص من اليحصل عشرة س

  (. تطبق الشروط واألحكام) كامللعام منصة زوماتو دى لالعضوية الذهبية 
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"جواهر دبي الخفية" خيارات متنوعة من أشهى المختصرة لفعالية قائمة الوتقدم المطاعم المدرجة على 

ولمساعدة . الميزانياتمختلف في دبي، وتناسب  وفنون الطهي المذاقات التي تعكس تنوع مشهد الطعام

حول المدينة وجبات  مطعماً  40الجمهور على تجربة تلك الجواهر الخفية قبل اإلدالء بأصواتهم، سيقدم 

مارس، فيما ستواصل المطاعم  2درهماً لكل وجبة وذلك حتى  35خاصة بمهرجان دبي للمأكوالت بسعر 

. ويمكن اإلطالع على قوائم الطعام على مارس المقبل 9العشرة الفائزة عروضها حتى نهاية المهرجان في 

التطبيقات الذكية الخاصة بها، كما تتوفر الصفحات الخاصة لكل مطعم على الموقع اإللكتروني لزوماتو و

 خدمة التوصيل أيضاً.

 

المنتشرة  صغيرةالمطاعم البين ما ع المطاعم المشاركة في فعالية "جواهر دبي الخفية" لهذا العام، وتتنو  

كز التسوق،  الشوارع الرئيسية:في  الرقة والمرقبات والكرامة، إلى المطاعم الموجودة في ردهات طعام مرا

 أبراج بحيرات جميرا. ويوجد على القائمةذلك مطاعم أخرى أقل شهرة في منطقة وسط مدينة دبي ووك
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 ً جولدن ميانمار، شانج العديد من المطاعم التي تستحق االستكشاف مثل المطعم البورمي "أيضا

 مذاقات فريدة تتنوع بين المطبخ المكسيكي والفلبيني، باإلضافة إلى مطاعم ومطاعم أخرى تقدم ،شينج"

 ووجبات خالية من الجلوتين.  خيارات نباتية شهيةتوفر 

 

اقة توفر  يارات مميزة أخرىكذلك خ "جواهر دبي الخفية"قائمة وتتضمن  المحلية طباق فرصة تجربة األللذو 

الذي يقدمه  "دجاج المدفون"اإلماراتية والتعرف على أشهى الوصفات العريقة في المطبخ اإلماراتي، مثل 

الذي يضع لمسة  "لوكالوي  خبز الخمير" من مطعم ""باإلضافة إلى "البالليط" و مطعم "بيت المندي"،

 عصرية على أطباق وجبة اإلفطار التقليدية من المطبخ اإلماراتي.

 

  عبر الموقع  2019فبراير  25يشار إلى أن  التصويت مفتوح اآلن للجميع حتى 

www.dubaihiddengems.com ويمكن للمستخدمين الحاليين والجدد التصويت من خالل تسجيل .

كثر من مرة واحدة، إال ألدخولهم عبر الحساب المتوفر. ورغم أنه ال يمكن ألي مصو ت اختيار المطعم ذاته 

الخفية مرات عدة خالل فترة التصويت، وذلك للتصويت لمطاعم أخرى دبي زيارة صفحة جواهر  أنه يمكن

 .رشيحواردة على الئحة الت

 

 .2019مارس  2جواهر خفية في  10وسيتم اإلعالن عن أفضل 

 

ّالخفية:ّدبيّفيّماّيليّقائمةّبالمطاعمّالمشاركةّفيّفعاليةّجواهرو

 

 

 اسم المطعم المطبخ المكان

 بيت المنديمطعم  إماراتي البرشاء

 لوكالوي إماراتي البرشاء

 سوشاليشيوس  تايلندي/ نباتي قرية جميرا

 إيت آرتيزانال حوض البحر األبض المتوسط الخليج التجاري

 5آسيان  آسيوي وسط مدينة دبي

 سبايسي اند جينجر تايلندي زعبيل

 شنغهاي كيتشن صيني السطوة

 إندلجنس كافيه هنيدي وباكستاني إنترناشونال سيتي
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 أول فريش مأكوالت سريعة زعبيل

 مطعم ساي دهام النباتي هندي وصيني  عود ميثاء

 هاوس اوف بيتزا بيتزا  نخلة جميرا

 مطعم تو سيزنز هندي وصيني الكرامة

 ام تي آر هندي الكرامة

 ستيكي رايس تايلندي قرية جميرا

مطعم جولدن ميانمار )شانغ  وتايالنديصيني وأندونيسي  القوز

 شينغ(

 كافيه 312 مقهى مأكوالت سريعة الصفوح

 كيسو كافيه مقهى مأكوالت سريعة واحة دبي للسيليكون

 كاتلي كافيه عربي وهندي وصيني الكرامة

 شاليه جريل بلس عربي وهندي وصيني البرشاء

 مطعم كانسيوس مكسيكي وفلبيني المرقبات

 إل غريكو يوناني 1جميرا 

 بانكوك تاون تايالندي هور العنز

 نيو آسيا فالفور هندي وصيني ديسكفري جاردنز

 دانيال إيراني وهندي ومأكوالت بحرية الصفا

 سيدار تري لبناني  موتور سيتي

 مطعم سمرقند باكستاني وهندي البرشاء

 مطعم نيو مارينا عربي وصيني وهندي الرقة

 هيلثي ليتل سيكريتس مأكوالت صحية الخليج التجاري

 تاي تايم تايالندي الصفا

 اليك سايد سبايس هندي  الخليج التجاري

 ووكس دان مأكوالت الشارع اآلسيوي 1جميرا 

 فندق أيبس ستيل –خانا خزانة  هندي الحضيبة

 سبايس هت باكستاني وصيني مردف

 ذا ديسي سيركل مأكوالت الشارع الهندي الكرامة

 بايكر ستريت كافيه مقهى ومخبز أبراج بحيرات جميرا

 الفلمنكي لبناني 2جميرا 
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 كات فيش مأكوالت صحية أفريقية الخليج التجاري

 أنفورجيتابل برياني باكستاني وفلبيني أبراج بحيرات جميرا

 فالفل السلطان  مأكوالت سريعة، إماراتي، عربي شارع المرقبات، ديرة

 ديل سي ديسي وهندي وبنجالي صيني منخول

 

 

 لمزيدّمنّالمعلومات،ّيرجىّالتواصلّعبر:

 www.dubaifoodfestival.comالموقع اإللكتروني: 

 www.facebook.com/dubaifoodfestالفيسبوك: 

 .twitter.com/dubaifoodfestwwwتويتر: 

  www.instagram.com/dubaifoodfest إنستغرام:

 #مهرجان_دبي_للمأكوالت الوسم:

 –انتهى –

 

 نبذةّعنّمهرجانّدبيّللمأكوالت

يحتفي مهرجان دبي للمأكوالت بفنون الطهي على مستوى المدينة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، والوجهة األهم 

مشاهدة يوماً ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضاً ترويجية رائعة، فضالً عن  17لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل برنامج يمتد 

د الثقافي الذي يمي ز هذا القطاع في دبي، ما بين مطاعم عدد من أشهر الطهاة  العالميين. وهذا المهرجان يعز ز روح التنو ع واإلبداع والتعد 

الخفية(. دبي  )جواهر  تناسب جميع الميزانيات المقاهي التيطاعم وباإلضافي إلى العديد من المفاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، 

نات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي)دبي للسياحة( تنظيم هذا الحدث تتولى مؤسسة دبي للمهرجا

تعزيز مكانة دبي  2019مارس  9فبراير وتستمر حتى  21السنوي. ويواصل مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في 

ارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم في دبيكوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، ويوف ر   .لسكان المدينة وزو 

 

ّ:لمزيدّمنّالمعلومات،ّالرجاءّاالتصالّبـ

ّّدائرةّالسياحةّوالتسويقّالتجاريّبدبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

42017631 [971]+ 

 

 

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.facebook.com/dubaifoodfest
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=13uxtIATqlugyFM4bxW%2BF3zggOrnl1b8Q7ixXan38Go%3D&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdubaifoodfest
http://www.instagram.com/dubaifoodfest

