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عروض مميزة لـ »النخيل« في مايومهرجان الغداء في »لولو هايبر ماركت« حتى 15 الجاري

لميس بالل
يقام مهرجان الغداء العاشر والذي سيستمر حتى 
15 اجلاري في سوق لولو هايبر مع مجموعة متنوعة 
من البرامج والع����روض الترويجية اجلذابة بحضور 
فريق عمل الس����وق والشيخة مرمي الصباح وعائلتها 
ويحتفل سوق لولو هايبر هذه املرة مبهرجان الغداء 
ملدة 18 يوما، وخالل عطالت نهاية االس����بوع ستكون 
هناك طاوالت خاصة من املواد الغذائية الساخنة والطهي 
حيث سيعرض طهي شوكو مانيا، جريلو مانيا، رايس 
س����بايس لتكون بذلك فرصة فري����دة لتجربة الطعام 

واملنتجات الغذائية من مختلف انحاء العالم.

وخالل مهرجان هذا املوسم متت دعوة افضل طهاة 
الهند الشيف س����اجنيف كابور والذي سيعد تشكيلة 
من وصفات كتابه وسيصاحب ذلك توقيعه على كتاب 
وصفاته املميزة، باالضافة إلى إجراء كابور لعرض طبخ، 
كما متت دعوة منال العالم مذيعة التلفزيون املعروفة 
في الشرق االوسط لتقدمي عرض الطبخ اخلاص بها. 
كما متت دعوة الطاهية الكسي والتي تعتبر من مشاهير 

الطهاة من جنوب الهند والتي ستعرض موهبتها.
وستصاحب املهرجان عملية سحب على كل عملية 
ش����راء بقيمة 3 دنانير، والعمالء لديهم فرصة للفوز 
بسيارة شيفروليه كابتيفا، 30 الب توب، 30 مجموعة 

عشاء. ويستمر هذا العرض الترويجي حتى 27 اجلاري، 
كما ستكون هناك مس����ابقة اولية لكل فئة من الفئات 
مثل اخلضرة واللحم والدج����اج واملأكوالت البحرية 
واالرز واحللويات. وس����يتم اختيار بعض املشاركني 
في الدور النهائي لتقدم لهم جوائز مغرية في مسابقة 
فن الطهي، كذلك س����تكون هناك انشطة كثيرة، ومرح 
وألعاب، وعروض س����حرية، وع����روض تقييم الغداء 
ومس����ابقة الطبخ والعديد من الهدايا واملفاجآت منها 
على سبيل املثال كيك اجلنب بطول 20 مترا وهي واحدة 
من اط����ول الكيكات التي اعدت مبناس����بة افتتاح هذا 

املهرجان الكبير.

عروض جديدة ومميزة يقدمها فندق ومنتجع 
شاطئ النخيل في جميع مطاعمه لعشاق التنوع 
والتجديد فإن مطعم بامليري يقدم الليالي العاملية 
حيث يأخذكم في رحلة حول العالم على مدار 
االسبوع لتس���تمتعوا بأشهى االطباق وأركان 
الطبخ احلي، حيث يقدم لكم مساء كل خميس 
وجمعة ليلة املأكوالت العاملية املميزة ومساء 
السبت ليلة الس���يدات مع خصم 50% ومساء 
االحد الليلة االسيوية برونقها التقليدي مساء 
االثنني الليلة العربية مع اش���هى وألذ االطباق 
العربية املفضلة لديكم من الشاورما وغيرها 
الكثير، اما مس���اء الثالثاء فنقدم ليلة التكس 
مكس مع بوفيه االطباق االميركية واملكسيكية 
املتنوع���ة، ومس���اء االربعاء الليلة اخلليجية 
م���ع االوزي وغيرها مما لذ وطاب من اخلليج 

العربي. 
لننتق���ل الى املغرب وحتديدا مطعم طاجني 
ليق���دم لكم اطياب املطبخ املغربي وغيرها من 

األطباق اجلديدة املنوعة التي قد اضيفت الى 
قائمة الطع���ام لتحصل على كوبون هدية عن 
كل وجبة كاملة. اما عشاق املأكوالت البحرية 
فإن مطعم املهلب يدعوكم لالس���تمتاع بليالي 
باربكيو ثم���ار البحر كل ليلة خميس وجمعة 
باطاللة مباشرة على البحر وانغام املوسيقى 
احلية مع اش���هى والذ ما طاب من اطباق ثمار 
البحر الغنية والطازجة مع تشكيلة من املقبالت 

واحللويات.
ه���ذا وق���د اعد العض���اء الن���ادي الصحي 
ونزالء الفن���دق باربكيو الغذاء املميز كل يوم 
جمع�����ة وسبت حول احواض السباحة احملاطة 
بأش���ج�����ار النخيل ليستمتعوا بأشهى انواع 
حلوم االجنوس االميركي باالضافة الى السلطة 
وعصي����ر الكوكتيل املنعش وهذه فرص�����ة 
للتمت�����ع بك����ل ما هو جديد ومبتكر ولقضاء 
وقت ممتع ورائع معنا في فندق ومنتجع شاطئ 

النخيل.
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استقبال رواد ديوانه اعتبارا 
من يوم غد السبت 15 اجلاري 
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