
Ja
n.

 2
02

3

Bonappetit.com.eg Bon Appetit

فــروع القــاهرة
المهندسين: 21 شارع وادى النيل

0233038129 - 0233038128
التجمع الخامس: فرست مول - القطاع األول )منطقة البنوك(

01200211251- 01101006092 - 01004446024  
الوقاد: 32 شارع نبيل الوقاد

0224147195 - 0224188287 
الحجاز: 229 شـارع الحجـاز، مصر الجـديـدة 

 0226242218 - 0226242129 
 المعادى: ٢/٧ الشطر التاسع - شارع النصر  

01220726724 - 01102052652 - 01000688719
المقطم: )٧٩٦٤( شارع ٩

0225077211 - 0225058797 - 0225058784
الشيخ زايد 1: محور ٢٦ يوليو أمام مول المرشدي 

محطة شل أوت  01000682633 - 01276197433 - 01276197441
الشيخ زايد 2: أول نزلة المحور أمام الخمائل بوابة )٦( أمام رويال سيتي 

 محطة شل أوت 01144089118 - 01017608547 - 01276197605
 منطقة جرين بارك - أمام نادي 6 أكتوبر

 01000347114 - 01062223191 - 01202363518  
)C( السوق الشرقي - المنطقة التجارية - قطاع C121  :الرحاب

0226928878 - 0226928877
القطامية: محطة شل أوت - ميدان محمد زكى - نهاية محور الشهيد                   

01006998680 - 01202363673 - 01006996063
وصلة دهشور الشمالية: الممشى السياحى - أمام مدخل زايد ٣-

مدينة ٦ أكتوبر    01000688509 - 01033293363 - 01276197556
شارع مراد:٢٢ب شارع مراد - الجيزة 

 0235695459 - 0235699887 - 0235700199  

داخل نوادي القـاهرة
النادى األهلى ) الجزيرة (

  01017608693 - 01064731636
النادي األهلي )مدينة نصر(

01032720055 - 01005282422   
 النادي األهلى )الشيخ زايد(

01017608565 
الجاردينو )داخل نادي صيـد الدقـي(

  01025334452 - 01008213030  
نادي الصيـد )الدقـي(

01272380004 - 01008213030   
   نادى الصيد ٦ أكتوبر )خدمة التوصيل(

01017608549 - 0239121480 - 0239214181  
نادي هليوبوليس )مصر الجديدة(
01020183479 - 01000940358

نادي هليوبوليس )الشروق(
01017608564 - 01227236543   

نادى الزهور مدينة نصر 
 01142650481 - 01017608711 

نادى الزهور التجمع الخامس
 01017606219 
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HOT DRINKS
المشروبات الساخنة

JUICES العصــائـر
Mango
Orange
Strawberry
Lemon 
Guava

مانجو 
برتقال 
فراوله 
ليمون 
جوافه 

SMOOTHIES
سمــوثـيز

Raspberry
Passion Fruit
Kiwi
Mango
Strawberry
Lemon Squash

راسبرى
باشون فروت

كيوى  
 مانجو 
 فراوله

ليمون  اسكواش  

65.00
65.00
65.00
65.00
65.00
65.00

65.00
65.00
65.00

65.00
65.00
65.00

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

YOGURT FRAPPE 
(with favorite flavors)

Passion Fruit
Raspberry
Strawberry

باشون فروت  
راسبرى 

فراولة               

FRAPPUCCINO
فرابتشينو

Hazelnut Chocolate
Caramel
Dark Chocolate

 شيكوالته بندق
كراميل 

دارك شكوليت
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Espresso

Espresso Macchiato

Cappuccino

Café latte

Cafe mocha

Hot Chocolate

Hot Cider

Turkish coffee

French coffee

Flavors
(Peach - vanilla - caramel - hazelnut)

Nescafe

Nescafe with Milk

Tea

Tea with Milk

Green Tea with Mint

Mint

Anise 

Cinnamon 

25.00     40.00 اسبرسو

اسبرسو ماكياتو 

كابتشينو

كافيه التيه

كافيه موكا 

هوت شوكليت

هوت سيدر 

قهوة تركى

قهوة فرنساوى

نكهات
)خوخ - فانيليا - كراميل - بندق( 

نسكافيه

نسكافيه باللبن

شاى

شاي باللبن 

شاى  أخضر بالنعناع 

نعناع

ينسون

قرفة 

45.00     70.00

40.00     50.00

45.00     70.00

55.00     70.00

40.00     50.00

20.00

40.00

20.00

35.00

20.00
25.00

15.00

20.00
20.00
20.00

20.00

20.00
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ICE CREAM
كوب اآليس كريم

جاتوه بون أبيتى المميز

Mille feuille

Cheese Cake

Supreme

Strawberry
Caramel
Chocolate
Blueberry

Éclair
Black Forest
Chocolate Mousse

اكلير

ميل فاى

تشيز كيك

سوبريم

فراولة 
 كراميل

شوكوالته
توت

بالك فورست
موس شوكواله

30.00

35.00
35.00
35.00
35.00
35.00

50.00
50.00
55.00
55.00

Strawberry bouchet

Oreo

Mango bouchet
Chico Bounty

Yogurt raspberry

Chico vanilla
Chico hazelnut

Mastic with pistachio

Caramel
Biscoff

فراولة بوشيه

أوريو

مانجو بوشيه
شيكو بونتي

زبادى بالتوت

شيكو فانيليا
شيكو بندق

مستكة بالفستق

كراميل
بسكوف

المخبوزات

25.00Pate with sesame & 
white cheese

باتية بالسمسم والجبنة 
البيضاء

Croissant 20.00 كرواسان سادة

Croissant with cheddar 25.00 كرواسان بالجبنة الشيدر

25.00Pate with cheddar باتية بالجبنة الشيدر

25.00Raisin danish دانش بالزبيب

35.00English cake (3 Slices) إنجليش كيك )٣ شرائح(

25.00Fruit danish دانش فواكة

Greek salad جريك سالط

Mixed salad 45.00سلطة خضروات مشكلة

75.00

Coleslaw salad 30.00كول سلو سالط

الخس الطازج متوج بالجبن البرميجان ومكعبات التوست المحمر.

Caesar salad
Our classic caesar salad

45.00
سلطة القيصر

السلــطـات

10.00Pickles مخلالت

Chicken caesar
Our classic caesar salad topped with grilled chicken

85.00

الخس الطازج بالجبن البرميجان ومكعبات التوست المحمر وقطع الفراخ المشوية
سلطة القيصر بالفراخ
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الناڤيت

Club sandwich 70.00 كلوب ساندوتش

التوست البنى

75.00Tuna salad تونة سالط

Roast beef 75.00 روست بيف

Turkey 75.00 ديك رومى

75.00Toast club توست كلوب

  95.00

  95.00

White Navitte

Brown Navitte

ناڤيت أبيض

ناڤيت بني

NAVITTE

الخبز البنى

95.00Tuna salad تونة سالط

Roast beef 95.00 روست بيف

Turkey 95.00 ديك رومى

التوست األبيض

توست أبيض أو بني
Club sandwich
Saumon Fumé (2 Layers)

Club sandwich
Saumon Fumé (3 Layers)

85.00

120.00

كلوب ساندوتش  
سيمون فيميه )٢ طبقة(

كلوب ساندوتش  
سيمون فيميه )٣ طبقة(

  120.00Navitte Saumon
White or Brown

ناڤيت سيمون
أبيض أو بني

SAUMON FUMÉ

WHITE OR BROWN TOAST

سيمـون
فيمـيه

خبز أبيض أو بني
WHITE OR BROWN BREAD

120.00Saumon Fumé سيمون فيميه
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HOT VIENNOISE

ساندويتشات الفينواز الساخنة

Chicken BBQ
فراخ باربيكيو

Combo

Chicken fajitas
فاهيتا فراخ

Combo

Hot dog
سوسيس

Combo

Chicken fillet pane R  65.00
K  89.00

R  89.00
K  115.00

R  65.00
K  89.00

R  65.00
K  89.00

R  65.00
K  89.00

R  65.00
K  89.00

R  65.00
K  89.00

R  35.00
K  50.00

100.00
124.00

124.00
150.00

100.00
124.00

100.00
124.00

100.00
124.00

100.00
124.00

100.00
124.00

70.00
85.00

Combo

فراخ بانيه

Shrimp pane Combo

جمبرى بانيه

Grilled kofta
Combo

كفتة لحم

Combo
Shish tawook

شيش طاووق

Chicken champion
Combo

فراخ شامبيون
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COLD VIENNOISE

ساندويتشات الفينواز الباردة

Roast turkey روست ديك

Tuna تونة

Tongue لسان

R  79.00
K  99.00

R  79.00
K  99.00

R  79.00
K  99.00

R  89.00
K  110.00

114.00
134.00

114.00
134.00

114.00
134.00

124.00
145.00

Combo
Roast beef روست بيف

Combo

Combo

Combo

French fries 25.00بطاطس محمره
 ٔاصناف جانبية

Soft Drink (Cans) 
(Cola-Fanta-Sprite)

15.00

20.00

مياه غازية
 )كوال - فانتا - سبرايت  (

Fayrouz - Birell 20.00 فيروز  - بيريل

Mineral water small 7.00 مياه معدنية صغيرة

Dash
(Peach - pineapple - apple cider - 
kiwi with lemon - classic)

15.00 داش مشروب شعير
 )الخوخ – االناناس – تفاح سيدر –

 الكيوى بالليمون – كالسيك(

Mineral water large 12.00 مياه معدنية كبيرة

Schweppesشويبس )زجاجة  (
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CATERING

CATERING & SPECIAL ORDERS
Bon Appetit caters to any and all of your special 

events,  celebration, reception, meetings, 
anniversaries, buffets, and birthday parties, We 
are capable of handling groups of up to 1500 

persons with ease and competence,
Also you can choose your favorite lunch box 

from our wide selection of menus that we 
delightfully deliver to your work place.

Just call the manager of banquet
0100 322 1223 - 0100 60 84676

الحفالت والطلبات الخاصة
يقــدم لكــم بــون أبيتــى خدمة الـــ ) Catering ( لجميع 
أعيــاد  وحفــالت  أفــراح  مــن  الخاصــة  مناســباتكم 
ميــالد وحفــالت إســتقبال وبوفيهــات ومناســبات 
العمــل وحفــالت الشــاى فــى منازلكــم أو مكاتبكــم 
لتقديــم  اســتعداد  علــى  ونحــن  كنتــم،  أينمــا  أو 

خدماتنــا حتــى 1500 فــرد فــى آن واحــد
وكذلــك يمكنكــم اختيــار مــا تفضلــوه مــن وجبــات 
ــى  الالنــش بوكــس المتنوعــة لنقــوم بتوصيلهــا ال

مــكان عملكــم.
فقط اتصل بمدير الحفالت

01003221223 - 0100 60 84 676

جميع الوجبات تقدم مع أصابع البطاطس المحمرة
All Meals  served with French Fries

الوجبات الساخنة

Grilled kofta

Mixed grill

Chicken pane

130.00

فـراخ بانيــه

Veal escalope pane

150.00

اسكالوب بانيه

Shish tawook

130.00
شيش طاووق

120.00
كفتة مشوية

130.00
مشويات مشكلة
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