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جائزة أفضل بنك لخدمات المستهلكين ا�لكترونية:  ٢٠٠٩-٢٠١٦ - غلوبال فايننس

جائزة أفضل بنك لخدمـة العمـالء قطر - ٢٠١٥ غلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو
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يختصّ هذا املطعم الشعبي الشهري بأطباق شمال 
يف  جدًا  قوية  مصداقية  اكتسب  كما  الهند  غرب 
بدًءا  تنسى،  ال  تجربة  املطعم  لكم  يقدّم  املنطقة. 
والخدمة  والودّي  والجذاب  السلس  الجوّ  من 
املكوّنات.  بأرقى  املعدّة  القائمة  إىل  ووصواًل  املمتعة 

النكهات  من  بمجموعة  ظفران  قائمة  تتميز 
والخفيفة  املنطقة،  يف  املعروفة  واللذيذة  الغنية 
فريق  أعدّها  وقد  نفسه،  الوقت  يف  املعدة  على 
العالية. والخربات  املهارات  ذوي  الطهاة  من 

تتعدّد الخيارات من كباب التاندوري وأطباق الكاري 
الل  الـ  مثل  املفضّلة  اإلقليمية  واملأكوالت  املفيدة 
ماس والـ روغان جوش، والربياني اللذيذ واألطباق 
والدجاج  تيكيا  ألو  مثل  املطعم  توقيع  تحمل  التي 
ويقدّم  األطباق مميّز،  بالزبدة. كل طبق من هذه 
مع املخلل املنزلي واملربات ومجموعة من املشروبات 
الفريد.  ظفران  بذوق  تتميز  التي  والحلويات 

املطعم،  يعتمدها  التي  الفريدة  املقاربة  على  تعليقًا 
رئيس   – بوري  راكشاك  السيد  العام  املدير  قال 
املبدأ  »إن  فودمارك:  يف  اآلسيوية  املطاعم  قسم 
وملسة  كبري  »قلب  هو  ظفران  ملطعم  األساسي 

خفيفة«، وبالفعل كل ما يف املطعم يجسّد هذا املبدأ. 
أحاسيسك،  تغمر  قائمتنا  املدرجة ضمن  فاألطايب 
بكل  الخاص  واالهتمام  املمتازة  الزبائن  وخدمة 
دومًا«.  املزيد  تطلب  وتدعك  قلبك  تدفئ  زبون 

وهو عنصر  »واو«،  يقدّمه مطبخ  الرتفيه  مزيد من 
بأن  للضيوف  ويسمح  املطعم  توقيع  يحمل 
ظفران  يقدمه  الذي  الحقيقي  الطعم  حقًا  يختربوا 
طعامهم.  يحضرون  الطهاة  يشاهدون  بينما 

رئيس   – باركالي  ريتشارد  السيد  ويقول 
فأكثر  أكثر  قطر  بروز  »مع  فودمارك:  يف  العمليات 
استعدادها  ومع  والعاملية  اإلقليمية  الخارطة  على 
نظن   ،2022 لعام  العالم  كأس  بطولة  الستضافة 
يف  ونشارك  وجودنا  لنثبت  املناسب  الوقت  أنه 
أن  دون  من  الكبري،  الحدث  هذا  ملثل  التحضريات 
ننسى تطّلعاتنا باالستمرار يف التوسّع يف املنطقة«. 

وأضاف: »التوازن بني النوعية والقيمة هو ما يبعدنا 
عن املنافسة يف قطر، كما أن الخربات الوافرة هي ما 
يبحث عنه الزبون الفطن يف املطبخ الهندي. أكان 
حتى  أو  االستثنائية  القيمة  أو  األصالة  ناحية  من 
املعايري«. يضع  إننا حقًا من  املمتازة،  العمالء  خدمة 

ظفران... 
مطعم هندي جديد

المطعم الهندي الشعبي يفتتح أبوابه في مول قطر

يعدكم بأطباق كالسيكية حائزة على جوائز من شمال غرب الهند

بعد نجاح مطاعمه في 
اإلمارات العربية المتحدة 

و دولة الكويت، ها هو 
مطعم ظفران الهندي 

المعاصر الحائز على جوائز 
يفتتح وجهة جديدة له 

مثيرة لالهتمام في مول 
قطر - الدوحة. 



انتقائي مع  الجمع بين جو  الملهم  بوليوود ماساال مطعم هندي 
ليس  يكون  أن  هي  مهمتنا  لالهتمام.  ومثيرة  الممتاز  الطعام 
فقط مجموعة مختارة كبيرة في الغذاء، ولكن أيضا كفاءة الخدمة 
و التفوق - رضا العمالء هو الهدف األسمى لدينا. وحيث يتردد عليه 
جميــع الفئــــات فـــي كـــل من المجتمــــــع الســـــكني والتجـــــــاري

بوليـــــوود مــاســــــــــاال  - بأسـعار 
معتـــــــــدلة مطعــم للوجبــــات 
يضـم خـدمة تناســب األســــــــرة 
الهنــــــــدية. األطبـــــــــــاق  مـــــن 

يتميــز  للمطعـم  الديكـــور 
موضــوع صنــــاعة السينما 
الهنــــــدي.  بوليـــــوود  فـــــي 

يشعر  يجلب  ماساال  بوليـــوود 
السجادة الحمراء، ويجعلك تشعر 
المشاهير.  مع  أكل  كنت  وكأنك 
 Muthaf منطقة  في  تقع  أنها 
الدوحـة.  ،Salatha قديــــم  شــارع 

بوليوود ماساال 

لديه مفهوم فريد من استجواب مباشر على الطاولة. لدينا التوابل من القائمة 
الحياة ا ف ب-بيلس لعمالء واسعة ومتنوعة. نحن نقدم وجبة اإلفطار والغداء 
والعشاء. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يوفر خدمات أخرى مثل المطاعم والتسليم.

موظفيها  عدد  ويبلغ   ، الطيبة  واألكالت  األجواء  بين  يجمع  مفهومنا 
متفوقة على خلق شعور »المكان« من أجل الوصول إلى هدفنا المتمثل 
. والمحببة  المفيدة   الطعام  تناول  تجربة  في  اإلجمالية  القيمة  في 
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وجبة الحفالت  خانجي ال نش بوكس 

مستعدون 
لتوصيل الطلبات 

طبق مشكل  رول ميكس ملفوف 

5 انواع من  الكباب + 5 نان   + 5 براتا  و 2 لرت مشروبات غازية 7 انواع من  الكباب مع 2 نان + براتا + 1 مشروب غازي

9 انواع  من  الكباب  يف طبق واحد 5 انواع من الكباب طبق رول ميكس

١٩٩ ر.ق ٢٥ ر.ق

١٢٥ ر.ق ٥٩ ر.ق

مطعم خان كباب كورنر 
محا رقم 6 ، العزيزية  55 ، سوق السليمان

يتم تحضير االطعمة 
والوصفات بإشراف

الشيف زكير

توصيل مجاني 
للمنازل

تطبق الشروط

بـــوليــــــــوود مــــاســـــاال



دليل املطاعم
لالعالن الرجاء االتصال علي : ٥٠٦٤٠٨٢٧اإلصدارات اخلاصة - 

©
20

16
 M

cD
on

ald
’s

بيري بيري خردل ديجون

جديد
لمّدة محدودة

18
ريال للوجبة

حالل

السعر وفق وجبة التوفير العادية

العدد الثالث - العدد الثاني - اخلميس 5 يناير 2017


