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»برنش الريجنسي« بوفيه مفتوح

 من أشهى األطباق كل جمعة وسبت
مطعم »زفير«.. إطاللة جديدة في عالم المأكوالت البحرية

من ألوان واشكال الثقافة.
الس���فير فرح���ات  ودع���ا 
املواطنني واملصريني املقيمني 
الى زيارة املطعم  الكويت  في 
وتذوق اشهى املأكوالت البحرية 
بالطريقة املصرية بطابعها املميز 
متمنيا ان يوفق اصحاب مطعم 
زفير وتكل���ل جميع جهودهم 

بالنجاح.
واكد رئي���س مجلس ادارة 
املطعم عبدالرحمن العقيل ان 
افتتاح هذا املطعم على ارض 
الكويت جاء تلبية لطلب الكثير 
من االخوة املواطنني واملقيمني 
على ارض الكويت لالستمتاع 
البحرية على  بأشهى االطباق 
الطريقة املصرية االصيلة والتي 
تتميز عن غيرها من االطباق 

العاملية.
واش���ار ال���ى ان زفير هو 
مطعم رائد باالس���كندرية في 
تقدمي اشهى املأكوالت البحرية 
منذ انشائه في عام 1918 داخل 
جزيرة خاصة في البحر االبيض 
املتوسط ويقصده السياح من 
مختلف انحاء العالم لشهرته في 
فنون املطبخ الشرقي واملشويات 
التي يتميز  الفريدة  واالطباق 

املطعم بها.
وفي ختام حفل االفتتاح قدم 
العقيل دروعا تكرميية حملافظ 
الفريق عبداحلميد  الفروانية 
احلجي والسفير املصري طاهر 

فرحات.

أسامة أبوالسعود
ل���م ي���در بخل���د اخلواجة 
اليوناني دميتري احد عشاق 
شواطئ االسكندرية ان تصل 
شهرة مطعمه � الذي انشأه عام 
1918 لتقدمي اش���هى املأكوالت 
البحرية � يوم���ا الى الكويت 
كلؤلؤة ف���وق مجمع العربيد 
في الفروانية ليتسابق عشاق 
االسماك والروبيان واالستاكوزا 
والزبي���دي والنقرور وغيرها 
من خي���رات اهلل ومبا احتواه 
البحر املتوسط وساحل مصر 
الشمالي مبياهه الفيروزية من 
اس���ماك نادرة واجمل واشهى 
ان���واع الس���مك الكويتي على 
اطباق مزخرفة باسم »زفير« 
التي تعني السعادة في اللغة 

اليونانية القدمية.
افتتاح باهر للمطعم املصري 
في نسخته الكويتية في مجمع 
العربي���د بالفروانية بحضور 
الفريق  الفرواني���ة  محاف���ظ 
املتقاع���د عبداحلميد احلجي 
والسفير املصري طاهر فرحات 
ورئي���س مجلس ادارة املطعم 
العقي���ل واملدير  عبدالرحمن 
العام محمود عثمان ومستشار 
السفارة املصرية العميد نادر 
اجلندي واملستشار محمد نبيل 
واملستشار االعالمي معتز امني 
ود.مشعل املش���عان والعقيد 
عمر العتيبي وصاحب مطعم 
زفير االسكندرية احلاج محمد 

الثقافة متثل وسيلة من وسائل 
التواصل بني الشعوب ويتنوع 
الثقافي بني  التواصل  اسلوب 
الش���عوب من خ���الل املالبس 
الش���عبية واملأكوالت وغيرها 

املطعم الذي يعد اضافة جديدة 
ومتميزة في الكويت.

وعبر السفير املصري طاهر 
فرحات عن س���عادته بافتتاح 
مطعم »زفير« الكويت مؤكدا ان 

الشرقاوي ومدير عام املطعم 
اسماعيل صبري ومدير العالقات 
العامة خيري الكباش ولفيف من 
االهل واالصدقاء الذين عبروا 
جميعا عن سعادتهم بافتتاح 

الريجنسي  يواصل فندق 
سلس���لة عروضه املتميزة، 
والتي بدأ اطالقها خالل الفترة 
االخيرة، بعرض جديد يحمل 
الريجنسي«،  عنوان »برنش 
وهو عب���ارة عن دعوة افطار 
وغداء ممتدة من الس���اعة 9 
صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، 
يومي اجلمعة والسبت من كل 
اسبوع، وذلك في مطعمه املميز 

»طريق احلرير«.
ويتيح هذا العرض اجلديد 
الريجنسي لرواده  من فندق 
فرصة تناول وجب���ة افطار 
شهية، دون االرتباط مبواعيد 
االفط���ار اليومية املبكرة، في 
اجواء دافئة، متيزها الفخامة 
واملرح والطعم الفريد بتشكيلة 
واسعة من االطباق احملضرة 
من افخر املكونات من مطابخ 
عدة حول العالم، كما سيتاح 
لالطفال دون س���ن السادسة 
االس���تمتاع بوجب���ة االفطار 

مجانا.
الفكرة من وراء  وح����ول 
اطالق »برن������ش الريجنسي«، 
اكدت ادارة الف����ندق ان معظم 
الناس يحتاج����ون بعد اسبوع 
من العمل املت�����واصل واملرهق 
الى ساعات اط�����ول من النوم 
العطل���ة واحل����صول  نهار 
على ق���در اكبر م���ن الراحة، 
في ح���ني ان البعض اآلخ����ر 
يفضل تناول افطاره كم����ا في 
االيام الع����ادية، و»البرن����ش« 
يرضي الطرفني، وايا كانت عادة 
رواد الفندق عند االستيقاظ في 
ايام العطلة نكون في استقباله، 
كما سيضاف بعد الساعة 12 
ظهرا الى بوفي���ه »البرنش« 
مجموعة جديدة من االطباق 
واملأك���والت اخلاصة بوجبة 
الغداء باالضافة الى الباربكيو 

الشهي.
هذا وق���د اعد طهاة مطعم 
»طريق احلرير« قائمة طويلة 
من اشهى االطباق، التي متنح 
عشاق التذوق رحلة الى عالم 
املأك���والت الغن���ي بالنكهات 
الفريدة واملختارة من الشرق 
االقصى، والش���رق االوسط، 
واطب���اق البح���ر املتوس���ط 

اجواء س���احرة يلفها الدفء 
والرق���ي او بت���راس املطعم 
الفس���يح الى جانب احواض 
السباحة في الهواء الطلق حيث 
املنظر اخلالب للخليج وحدائق 

الفندق اخلضراء.
املكان  فندق »الريجنسي« 
االمثل لقضاء اوقات سعيدة 
متنحك فرصة التنعم بالرفاهية 
والراحة واالستجمام في اجواء 

ساحرة وبأسعار منافسة.

الش���هية، اضافة الى مجموعة 
من االطب���اق العاملية، كل هذا 
وسط اجواء كالسيكية الطابع، 
واطاللة س���احرة على ساحل 

اخلليج العربي.
مطعم »طري���ق احلريري« 
فرص���ة رائعة لتجم���ع االهل 
واالصدقاء على مائدة واحدة 
ترضي اذواقه���م، حيث ميكن 
االس���تمتاع بإبداع���ات طهاة 
الريجنس���ي داخل املطعم في 

مطعم زفير حيث املأكوالت البحرية الرائعة
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