
   
 
 

الفائزة بلقب "جواهر دبي  مهرجان دبي للمأكوالت يعلن أسماء المطاعم

  2019لعام  الخفية"

 

أسماء المطاعم الفائزة عن  ن دبي للمأكوالتاأعلن مهرج :2019مارس  3 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،

فعالية ضمن  مارس 2يوم  تأقيم ةخاصمناسبة خالل ، وذلك 2019"جواهر دبي الخفية" لعام بلقب 

"swyp  "كة مع زوماتو. وكان كانتين الشاطئ قصيرة في القائمة ال امطعماً في دبي قد تم إدراجه 40بالشرا

األميري، مدير إدارة عبد هللا  أعلن عنها مطاعم فائزة 10للمطاعم المرشحة لنيل اللقب، حيث تم اختيار 

إحدى مؤسسات دائرة السياحة ، الحمالت الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

 (.دبي للسياحة)والتسويق التجاري بدبي 

 

، التي يحتضنها المجتمع المحلي دةمتعد  الثقافات العكس حيث ي ،التنوعفي دبي بقطاع المطاعم ز ويتمي  

كتساب في تلك المطاعم نجحت قد و بأسعار من المأكوالت أصنافاً متنوعة تقدم حيث شعبية كبيرة، ا

 35تنافسية. وبهذه المناسبة سيحصل الجمهور على فرصة تجربة وجبات من طبقين رئيسيين مقابل 

 . 2019مارس  9المهرجان في فترة حتى نهاية وذلك  ،درهماً فقط للشخص في المطاعم العشرة الفائزة

 

 : 2019أسماء المطاعم الفائزة بلقب "جواهر دبي الخفية" في مهرجان دبي للمأكوالت وإليكم 

 

 لةيأص : يتخصص هذا المطعم في تقديم طبق المدفون والمظبي، وأطباق إماراتية وعربيةبيت المندي •

. ويعتبر فرع المطعم في منطقة البرشاء هو األنسب اللحم والدجاج والمأكوالت البحريةتتضمن 

م والوالئم التي يجتمع حولها األصدقاء والعائالت لتناول ائالعز للمجموعات الكبيرة والعائالت إلقامة 

 شهية. بمذاقات وجبات 

، 2في قرية جميرا ، وهو كائن ندية والنباتيةالمأكوالت التايالمطعم متخصص في  :سوشياليشيوس •

بالكاري األصفر التوفو المقرمش الذهبي قاً آسيوية شهية من بينها دجاج كاتسو بالكاري، واويقدم أطب

 جاالنجال المثلج. الشاي بينها من منعشة ندي، كما يقدم مشروبات التايال

أشهى األطباق اللبنانية التي تحظى  دبي موتور سيتي،مقره بيقدم المطعم اللبناني في  :سيدار تري •

تطوير عملية  اورث بشهرة عالمية، ويعمل على إعداد قائمة الطعام لدى سيدار تري زوجين من لبنان

 ومذاقاته. مأكوالته منذ عشرينيات القرن الماضي بهدف االرتقاء ب المطبخ اللبناني

https://www.zomato.com/dubai/bait-al-mandi-al-barsha?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/socialicious?zrp_bid=254205&zrp_pid=14&zrp_cid=336352
https://www.zomato.com/dubai/cedar-tree-motor-city?zrp_bid=0&zrp_pid=14


   
 
 

• 1924 –MTR  : بتقديمه ألشهى المأكوالت في كل أرجاء جنوب  "مطعم "مافالي تيفين رومزيشتهر

لة من وحي يوقد حمل تلك الخبرات والشهرة إلى دبي، حيث يقدم أطباقاً هندية أصشبه القارة الهندية، 

الكاري، ومجموعة  زباليا، ساجو نباتي، أربينها أطباق؛ ماساال دوسا، والمطبخ الهندي العريق، ومن 

 ،على مدار األسبوع ويقدم المطعم وجبات الفطور والغداء والعشاءمتنوعة من أطباق جنوب الهند. 

ويعتبر وجهة مثالية لتناول وجبة الفطور خالل عطلة نهاية األسبوع أو االستمتاع بوجبة غداء خالل 

 بمنطقة الكرامة في دبي. مكانه مل وذلك في استراحة الع

 في أبراج بحيرات جميرا، يقدم هذا المطعم أطباقاً باكستانية وفلبينية ه: من موقعأنفورجاتابل برياني •

 . مستوحاة من المطبخ األصلي لكال البلدين، والتي يتم إعدادها بمكونات محلية وبنكهات متعددة

مأكوالت وجهة مثالية لتذوق ود في منطقة المنخول بدبي، جالمويعتبر هذا المطعم  :ديل سي دياسي •

، من بينها طبق األرز البنغالي، وطبق سمك روي كاليا، أو دجاج شيمن الصين والهند وبنغالد لذيذة

 . ل األخضر والكاريفكانشا النكا مع الفل

أطباقاً من  مقره بوسط مدينة دبيمن اآلسيوية يقدم هذ المطعم مأكوالت الشارع من وحي  :5آشيان  •

 تايالند والصين وسنغافورة وفيتنام وأندونيسيا. 

سيركل ألواناً من مأكوالت الشارع  يسايدمن قلب منطقة الكرامة ينقل مطعم ذا : يساي سيركلدذا  •

أو السبانخ مع جبن البانير، وكذلك فطائر الباراتا الشهية التي  ، مثل الدجاج بالزبدإلى المدينة ةالهندي

 انجو السي. بعد ذلك يمكن تناول م، وكذلك طبق الشات، وتقدم ساخنة

، حيث العديد من الخيارات والمذاقات عشاق األطباق النباتيةالمثالية لوجهة ال: سيا دام النباتي •

 تفويت تذوق طبق جبن البانيرمكن عود ميثاء، وهناك ال يمنطقة والنكهات الصينية والهندية في 

 . خاصال

الت و مأكحضيبة، أشهى حيث يقدم المطعم من موقعه في منطقة ال ،ومعناه "كنز الطعام" :خانا خازانا  •

 ترضي الذواقة.  بلمسة عصرية فريدةو لياغالهندي من وحي ثقافة الم  المطبخ 

 

للمزيد من المعلومات ولالطالع على آخر تحديثات الفعاليات والعروض الترويجية، ي رجى زيارة الموقع 

 التواصل اإلجتماعي على ومتابعة وسائل .dubaifoodfestival.comwwwاإللكتروني 

@DubaiFoodFest and #DubaiFoodFest. 

 -انتهى-

 :نبذة عن مهرجان دبي للمأكوالت

https://www.zomato.com/dubai/mtr-1924-al-karama?zrp_bid=248568&zrp_pid=14&zrp_cid=333577
https://www.zomato.com/UnforgettableBiryani?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/dubai/dil-se-desi-mankhool?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/dubai/asian5-downtown-dubai?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/dubai/asian5-downtown-dubai?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/dubai/asian5-downtown-dubai?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/dubai/the-desi-circle-al-karama?zrp_bid=265038&zrp_pid=14&zrp_cid=341752
https://www.zomato.com/dubai/sai-dham-vegetarian-restaurant-oud-metha?zrp_bid=0&zrp_pid=14
https://www.zomato.com/dubai/khana-khazana-ibis-styles-hotel-al-hudaiba-and-around?zrp_bid=0&zrp_pid=14
http://www.dubaifoodfestival.com/


   
 
 

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

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

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

جواهر  دبي ) مطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، باإلضافي إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الميزانيات

تنظيم هذا ( دبي للسياحة)نات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبيتتولى مؤسسة دبي للمهرجا(. الخفية

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

ر  ارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، ويوف  لسكان المدينة وزو 

 .في دبي

 

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

  دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

 


