مهرجان دبي للمأكوالت يعلن أسماء المطاعم الفائزة بلقب "جواهر دبي
الخفية" لعام 2019
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 3 ،مارس  :2019أعلن مهرجان دبي للمأكوالت عن أسماء المطاعم الفائزة
بلقب "جواهر دبي الخفية" لعام  ،2019وذلك خالل مناسبة خاصة أقيمت يوم  2مارس ضمن فعالية
" swypكانتين الشاطئ" بالشرا كة مع زوماتو .وكان  40مطعما ً في دبي قد تم إدراجها في القائمة القصيرة
للمطاعم المرشحة لنيل اللقب ،حيث تم اختيار  10مطاعم فائزة أعلن عنها عبد هللا األميري ،مدير إدارة
الحمالت الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة
والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة).
ويتميز قطاع المطاعم في دبي بالتنوع ،حيث يعكس الثقافات المتعددة التي يحتضنها المجتمع المحلي،
وقد نجحت تلك المطاعم في ا كتساب شعبية كبيرة ،حيث تقدم أصنافا ً متنوعة من المأكوالت بأسعار
تنافسية .وبهذه المناسبة سيحصل الجمهور على فرصة تجربة وجبات من طبقين رئيسيين مقابل 35
درهما ً فقط للشخص في المطاعم العشرة الفائزة ،وذلك حتى نهاية فترة المهرجان في  9مارس .2019
وإليكم أسماء المطاعم الفائزة بلقب "جواهر دبي الخفية" في مهرجان دبي للمأكوالت :2019
• بيت المندي :يتخصص هذا المطعم في تقديم طبق المدفون والمظبي ،وأطباق إماراتية وعربية أصيلة
تتضمن اللحم والدجاج والمأكوالت البحرية .ويعتبر فرع المطعم في منطقة البرشاء هو األنسب
للمجموعات الكبيرة والعائالت إلقامة العزائم والوالئم التي يجتمع حولها األصدقاء والعائالت لتناول
وجبات بمذاقات شهية.
• سوشياليشيوس :مطعم متخصص في المأكوالت التايالندية والنباتية ،وهو كائن في قرية جميرا ،2
ويقدم أطباقا ً آسيوية شهية من بينها دجاج كاتسو بالكاري ،والتوفو المقرمش الذهبي بالكاري األصفر
التايالندي ،كما يقدم مشروبات منعشة من بينها الشاي جاالنجال المثلج.
• سيدار تري :يقدم المطعم اللبناني في مقره بدبي موتور سيتي ،أشهى األطباق اللبنانية التي تحظى
بشهرة عالمية ،ويعمل على إعداد قائمة الطعام لدى سيدار تري زوجين من لبنان ورثا عملية تطوير
المطبخ اللبناني منذ عشرينيات القرن الماضي بهدف االرتقاء بمأكوالته ومذاقاته.

•  :MTR – 1924يشتهر مطعم "مافالي تيفين رومز" بتقديمه ألشهى المأكوالت في كل أرجاء جنوب
شبه القارة الهندية ،وقد حمل تلك الخبرات والشهرة إلى دبي ،حيث يقدم أطباقا ً هندية أصيلة من وحي
المطبخ الهندي العريق ،ومن بينها أطباق؛ ماساال دوسا ،وباليا ،ساجو نباتي ،أرز الكاري ،ومجموعة
متنوعة من أطباق جنوب الهند .ويقدم المطعم وجبات الفطور والغداء والعشاء على مدار األسبوع،
ويعتبر وجهة مثالية لتناول وجبة الفطور خالل عطلة نهاية األسبوع أو االستمتاع بوجبة غداء خالل
استراحة العمل وذلك في مكانه بمنطقة الكرامة في دبي.
• أنفورجاتابل برياني :من موقعه في أبراج بحيرات جميرا ،يقدم هذا المطعم أطباقا ً باكستانية وفلبينية
مستوحاة من المطبخ األصلي لكال البلدين ،والتي يتم إعدادها بمكونات محلية وبنكهات متعددة.
• ديل سي دياسي :يعتبر هذا المطعم الموجود في منطقة المنخول بدبي ،وجهة مثالية لتذوق مأكوالت
لذيذة من الصين والهند وبنغالديش ،من بينها طبق األرز البنغالي ،وطبق سمك روي كاليا ،أو دجاج
كانشا النكا مع الفلفل األخضر والكاري.
• آشيان  :5من وحي مأكوالت الشارع اآلسيوية يقدم هذ المطعم من مقره بوسط مدينة دبي أطباقا ً من
تايالند والصين وسنغافورة وفيتنام وأندونيسيا.
• ذا ديساي سيركل :من قلب منطقة الكرامة ينقل مطعم ذا ديساي سيركل ألوانا ً من مأكوالت الشارع
الهندية إلى المدينة ،مثل الدجاج بالزبد أو السبانخ مع جبن البانير ،وكذلك فطائر الباراتا الشهية التي
تقدم ساخنة ،وكذلك طبق الشات ،وبعد ذلك يمكن تناول مانجو السي.
• سيا دام النباتي :الوجهة المثالية لعشاق األطباق النباتية ،حيث العديد من الخيارات والمذاقات
والنكهات الصينية والهندية في منطقة عود ميثاء ،وهناك ال يمكن تفويت تذوق طبق جبن البانير
الخاص.
•

خانا خازانا :ومعناه "كنز الطعام" ،حيث يقدم المطعم من موقعه في منطقة الحضيبة ،أشهى مأكوالت
المطبخ الهندي من وحي ثقافة المغالي وبلمسة عصرية فريدة ترضي الذواقة.
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يحتفي مهرجان دبي للمأكوالت بفنون الطهي على مستوى المدينة ،ويرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة ،والوجهة
األهم لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل برنامج يمتد  17يوما ً ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضا ً ترويجية رائعة ،فضال ً عن
مشاهدة عدد من أشهر الطهاة العالميين .وهذا المهرجان يعزز روح التنوع واإلبداع والتعدد الثقافي الذي يميز هذا القطاع في دبي ،ما بين
مطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة ،باإلضافي إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الميزانيات (جواهر دبي
الخفية) .تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ،إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي(دبي للسياحة) تنظيم هذا
الحدث السنوي .ويواصل مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في  21فبراير وتستمر حتى  9مارس  2019تعزيز
مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة ،ويوفر لسكان المدينة وزوارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم
في دبي.
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