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تصاميم رائعة

.. وصورة تذكارية مع فريق العمل جتهيزات مميزة في املطعم الصيني اجلديد بـ »األڤنيوز«

من املأكوالت الصينية

مطعم بي.اف. تشانغز إضافة مميزة لـ »األڤنيوز«جانب من حفل االفتتاح

محمد عبدالعزيز الشايع وفلمينغ وريك فيدريكو يفتتحون مطعم بي. اف. تشانغز الصيني في األڤنيوز

.. وللمشاوي نكهتها اخلاصة على الطريقة الصينية الشايع يتابع عرض تالقي السيفني مبناسبة االفتتاح

..وأطباق شهية من احللويات املعدة في مطعم بي.إف. تشانغز الصيني

»بي. إف. تشانغز البيسترو الصيني« األول بأميركا في األڤنيوز
افتتحت ش����ركة محمد حمود الش����ايع في األڤنيوز أول فروع »بي.

اف.تشانغز � البيسترو الصيني« األول في اميركا. ومن املنتظر ان يستمتع 
زوار البيسترو اجلديد بسحر املطبخ الصيني، معززا باخلبرة االميركية 
الكبيرة على هذا الصعيد. وبهذه املناسبة عّبر ريك فيدريكو، الرئيس 
التنفيذي ل� »بي.اف.تشانغز« عن سعادته البالغة بهذه اخلطوة األولى 
التي قام بها »بي.أف. تشانغز« في منطقة الشرق األوسط، وأعرب عن 
ثقته وقناعته بجدواها قائال: »االفتتاح في الكويت ميثل دخوال رسميا 
ل� »بي.اف.تشانغز« الى الشرق األوسط ويشرفنا ويسعدنا أن نرتبط 
باتفاق شراكة مع املجموعة التجارية األولى )الشايع( في املنطقة. نتطلع 
قدما نحو تلمس ازدهار هذه الش����راكة بالتزامن مع خططنا التوسعية 
املس����تقبلية«. من جانبه، قال محمد عبدالعزيز الشايع: »نحن نرّحب 
ب� »بي.اف.تشانغز« كشريك استراتيجي في مجموعتنا«، واضاف: لقد 
صنف »بي.إف. تشانغز« باملرتبة األولى على مستوى الواليات املتحدة 
االميركية ضمن فئته خالل العامني املنصرمني ونحن نفتخر بأن يكون 
فرع الكويت هو أولى خطوات التوسع للشركة خارج الواليات املتحدة 

االميركية، نحن على ثقة بأن »بي.اف.تشانغز« سيحظى باستقبال طيب 
في الكويت. واجلدير ذكره ان البيسترو الكائن في األڤنيوز يحتل املركز  
الثاني من حيث املس����احة ملطاعم »بي.اف.تشانغز« في العالم بعد ذاك 
املتواجد في الس فيغاس، كما يعتبر األكبر خارج حدود الواليات املتحدة. 
لقد اعدت شركة الشايع خطة التوسع الفتتاح أفرع جديدة لهذه العالمة 
التجارية املميزة في مختلف بلدان املنطقة، وعليه ينتظر ان يدخل »بي.

اف.تشانغز � البيسترو الصيني« امارة دبي خالل العام املقبل.
إن مفهوم »بي.اف.تشانغز � البيسترو الصيني« العصري واملبتكر 
يرمي الى حمل الزبائن على العودة مجددا الى املطعم لالستمتاع بكرم 
الضيافة ودفء االجواء، لذا سيحظى رواد املطعم اجلديد بأطباق صينية 
فريدة فضال عن خدمة شخصية ال تضاهى. يأتي هذا املفهوم من قناعة 
مطاعم »بي.اف.تشانغز« بفلسفة التنوع والعمل وفق الرسالة التالية: 
»نحن س����عداء بأنكم هنا وسنقوم بكل ما في وسعنا جلعلكم ترغبون 
في املجيء مجددا« ويتركز هدفها النهائي في منح الزبائن فرصة القيام 

برحلة في عالم املذاق الرفيع.


