
أخبار إعالنية
السبت 14 نوفمبر 2015

19

أحد أشهر املطاعم من لندن إلى األڤنيوز

»برغر&لوبستر« .. في »الطريج« للكويت

عبداهلل صاهود

وصل »برغر آند لوبستر« أحد أشهر 
مطاعم اململك����ة املتحدة من لندن الى 
األڤنيوز هذا العام، ومت افتتاحه يوم 

اخلميس 12 نوفمبر.
واستنادا ملعايير النجاح لدى مطاعم 
لندن، س����يجتاح »برغر آند لوبستر« 
الكويت بفكرته املميزة واملعروفة لدى 
محبيها في لندن وللذين ينتظرونها 

بفارغ الصبر.
وتستمد فكرة »برغر آند لوبستر« 
بسيطة انه ال توجد قائمة طعام، انه 
يقدم فقط البرغر او اللوبستر فقط، 
اختر من بني 280 غرام برغر، املكون 
من 3 مقاطع مختلفة من اللحم البقري 
الطازج واحملضر يوميا في املطعم نفسه 
أو اللوبستر الشهي أو اللوبسترو رول، 
املقدمة مع البطاطا والسلطة الطازجة 
بسعر 8.950 د.ك كذلك ميكنك التمتع 
مبشاركة اللوبس����تر بحجم اجلامبو 

والسعر حسب الوزن.
يقوم »B&L« باستخدام 3 مقاطع من 
اللحم البقري الطازج لضمان اجلودة 
والطعم املميز للبرغر، أما اللوبستر رول 
فيعتبر من األطباق املتميزة واملشهورة 
لدى »برغر آند لوبس����تر« وهو معد 
من حلم اللوبستر في خبز البريوش 
الطازج، أما اختيارك من اللوبس����تر 

الطازج فيكون مباشرة في املطعم.
وباالضاف����ة الى ذل����ك، »برغر آند 
لوبس����تر« يقدم العديد من العصائر 
الطازجة واملوكتيلز املبكرة خصيصا 

لفرع الكويت.
وقالت مديرة التسويق لدى »برغر 
آند لوبستر« لندن ميسي دنينج : »نحن 
واثقون من جناح املطعم في الكويت 
حيث ان العديد من رواد فروعنا في لندن 
هم من الكويتيني، ومتشوقون الفتتاح 
فرعنا األول في الشرق األوسط حيث 

اننا نخطط لهذه اللحظة منذ زمن«.
التنفيذي لش����ركة  الرئيس  وقام 
غورماني����ا الدولية، محمد بسيس����و، 
باحض����ار وكال����ة مطع����م »برغر آند 
لوبستر« للكويت، وقام بشرح فكرة 
املطعم: م����ا مييز مطع����م »برغر آند 
لوبس����تر« عن جميع املطاعم هو انه 
يقوم بتقدمي 3 أطباق فقط مما ميكنه 
التركيز على صنع هذه االطباق بأفضل 
طريقة ممكنة، مشيرا الى ان هذا الفرع 
هو الزول في الكويت ولكن لن يكون 
الوحيد وس����يتبعه أف����رع أخرى في 

املستقبل القريب.
وفتح املطعم أبوابه يوم 11 نوفمبر 
لكبار الشخصيات مع حضور ضيف 
الشرف سفير اململكة املتحدة لالفتتاح 
الكبير، حيث قدم »B&L« وجبات من 
قائمته، اما االفتتاح الرس����مي جلميع 

الزوار فكان يوم اخلميس املاضي.

فريق مطعم »برغر آند لوبستر« في لقطة تذكارية          )محمد هاشم(

رسم وتلوين على االيدي والوجوه مرح وترفيه فقرة استعراضية للدبكة

متابعة من احلضور

»ألوان حياتنا« يوم عائلي مفتوح ألسرة »األرجان«

والعاملني االستمتاع بجميع 
األنشطة.

بهذه املناسبة، قال املشعان: 
»التزاما من الشركة بشعارها 
»احلياة.. كم���ا حتبها« تبذل 
العقارية«  العاملية  »األرجان 
جهده���ا لدع���م األنش���طة 
االجتماعية التي تعزز الروابط 
بني العاملني، والرضا الوظيفي، 
من خالل إطالق هذه الفعالية 
السنوية األولى في يوم عائلي 
مفتوح يحمل ش���عار »ألوان 
حياتنا«. وس���تواصل شركة 
األرج���ان العاملي���ة العقارية 
دعمها للموظفني وتشجيعهم 
من خالل تعزيز نظرتهم على 
أنهم فرد ضمن عائلة كبيرة، 
وعبر مثل هذه األنشطة التي 
حتافظ على روح التعاون بني 

فريق وإدارة املجموعة«.
تعد شركة األرجان العاملية 
العقارية شركة رائدة عقارية 
الكويت،  مدرجة في بورصة 
تركز على تطوير املس���اكن 
بأس���عار متاح���ة للجمي���ع 
وألصحاب الدخل املتوسط في 
دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وتبذل الشركة جهدها لدمج 
شعارها »احلياة.. كما حتبها«، 
في مشاريعها عبر خلق بيئة 
مت���زج بني العي���ش والعمل 
واللع���ب واألكل، مب���ا يقدم 
منوذج حياة فريدة. وتتسم 
الش���ركة بالتنوع،  مشاريع 
وتتركز ف���ي منطقة اخلليج: 
دولة الكويت، اململكة العربية 
البحرين،  السعودية، مملكة 
سلطنة عمان، وتنشط الشركة 

املنتجعات  في مجال تطوير 
التسوق  املعروفة، ووجهات 
واملطاع���م على نحو واس���ع 
النطاق، وتطوير املجتمعات 
السكنية، واملساكن ألصحاب 

الدخل املتوسط.
تشكر شركة األرجان كال من 
الشركات التالية التي شاركتها 
هذه املناسبة املميزة وساهمت 
في إجناح اليوم العائلي بتقدمي 
الهدايا واجلوائ���ز: أمريكانا، 
أي بي س���ي، اجلوثن، عيادة 
سيليكور، عيادة الصاحلية، 
لألس���نان،  عام���ر  عي���ادة 
الكترونيات هيونداي، V ماكس 
للس���فريات، ورود سبرجن، 
جاش���نمال، كوزم���و، فندق 
ميس���وني، وفندق ومنتجع 

موڤنبيك.

انطالقا من إس���تراتيجية 
2020 اخلاصة بالشركة والتي 
حتمل ش���عار »احلياة..كما 
حتبها«، نظمت شركة األرجان 
العاملية العقارية يوما عائليا 
مفتوحا ملوظفيها وأس���رهم 
في فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع. شارك في اليوم العائلي 
الس���نوي الذي يق���ام للمرة 
األولى حتت ش���عار »ألوان 
حياتنا«، ال���ذي حضره عدد 
من املسؤولني وأعضاء مجلس 
إدارة الشركة، وعلى رأسهم 
الرئي���س التنفي���ذي ونائب 
إدارة الشركة  رئيس مجلس 
م.خالد املشعان، أكثر من 350 
موظفا، ليعبروا معا عن جناح 
وقيم وإستراتيجية الشركة 
كعائل���ة واح���دة. وتتضمن 
اليوم العائلي املفتوح جلميع 
املوظف���ني في الش���ركة عدة 
أنشطة، الهدف منها تكريس 
الرواب���ط القوية بني الزمالء 
واإلدارات والشركات التابعة 

بحضور عائالتهم.
اليوم  افتت���ح املش���عان 
العائلي بإلقائ���ه كلمة ودية 
رحب خاللها باجلميع، وعبر 
امتنانه وش���كره  عن عظيم 
املبذول���ة إلجناح  للجه���ود 
استراتيجية الشركة والعمل 
على حتقيق الهدف املشترك، 
متمنيا للموظفني وأس���رهم 

داني صالح وفريق ميلينيوم في استقبال الضيوف

تقدمي أحد الفقرات

جانب من احلضور

داني صالح

جمع غفير من احلضور في حفل فندق ومركز املؤمترات ميلينيوم

داني صالح متوسطا فريق »ميلينيوم«                     )ريليش كومار(

فندق ومركز املؤمترات ميلينيوم يحتفل بضيوفه

الزفاف واملعارض.
كم���ا حت���دث صالح عن 
مطعم المار العاملي، باعتباره 
العاملي حيث  مالذا للمطبخ 
الطهي احلية  يضم محطات 
والديكور احلديث، وتطرق 
ب�  ايضا، لتعريف الضيوف 
library Cafe الفريد من نوعه، 
حيث يتم تقدمي أجود انواع 
الش���اي والقه���وة وبعض 
وجب���ات الطع���ام اخلفيفة 
وأكثر ما ميي���ز الكافيه هو 
وج���ود مجموعة من الكتب 
املخت���ارة واملتاحة جلميع 
الكرام تس���اعدهم  ضيوفنا 
على االستمتاع واالسترخاء. 

وعالوة على ذلك، أعلن صالح 
أن الفن���دق س���يعلن قريبا 
املأكوالت  افتتاح مطعم  عن 
 Big Fish الطازجة البحرية 
واملقرر أن يس���تقبل الزوار 

أوائل 2016.
وبحلول ذلك الوقت، فإن 
الفن���دق وبالتع���اون  ادارة 
العامة  مع وزارة االش���غال 
والط���رق تعمل على افتتاح 
مدخل فرعي للفندق ميتد من 
طريق الفحيحيل الس���ريع، 
حي���ث ينتهي العم���ل عليه 
بحل���ول نهاية ع���ام 2015، 
مما يتيح للزوار والضيوف 
الكرام الوصول املباشر إلى 

الفندق.

اند كوبث���رون الكويت داني 
صالح، الذي قدم بدوره حملة 
عامة عن الفن���دق فئة ال� 5 
جنوم، والذي يوفر 295 غرفة 
وأجنحة أنيقة إلى جانب مركز 
رجال األعمال واملناسبات، كما 
يشتمل الفندق على 21 غرفة 
اجتماعات ذات التقنية العالية 
وفري���ق إداري متخص���ص 
بدرجة تدري���ب واحترافية 
عالية. وف���ي تعليق له قال 
صال���ح: ان فن���دق ومركز 
مؤمت���رات ميليني���وم قادر 
على تلبية احتياجات واسعة 
النطاق حتى على مس���توى 
املؤمترات الدولية، وحفالت 

لميس بالل  

في اح���دى أكبر القاعات 
واكثرها رقي���ا وحتت وقع 
املوسيقى الكالسيكية احلية 
العاملي  املأك���والت  وبوفيه 
أقام فندق ومركز  الش���هي، 
الكويت  مؤمترات ميلينيوم 
مأدبة عشاء دعا من خاللها 
عددا من كبار الش���خصيات 
وممثلي وس���ائل اإلعالم في 
الكويت ليق���وم من خاللها 
بتسليط الضوء على أرجاء 

الفندق الذي افتتح مؤخرا.
وحضر احلدث املدير العام 
لفنادق ومنتجعات ميلينيوم 

تصميم معماري متميز في قلب املنطقة احلرة

»موڤنبيك« ملتقى العائالت ورجال األعمال
واالستمتاع بتناول الوجبات 
باخلارج، كما ميكنكم التمتع 
بالشيشة والقهوة والشاي 
في اخليام اخلاصة، فال مكان 
أفضل وأمتع منه لالسترخاء 
ومشاهدة شاشات التلفزيون 

العمالقة.

تصميمها املعماري واألناقة 
العربية األصيلة.

ويقول مدير عام فندق 
موڤنبي����ك الكويت حس����ن 
حس����انني: جترب����ة ممتعة 
لتناول الطعام في 5 مطاعم 
دولية متخصصة وصاالت 
الطبخ طوال  تقدم فن����ون 
اليوم، إذ يقع مطعم )بايز( 
في الطابق األرضي ويطل على 
حمام السباحة واحلديقة، 
بينما يقدم مطعم )ال دانتي( 
الشعور باألجواء اإليطالية 
األصيلة وسط قائمة مختارة 
من أشهى األطعمة اإليطالية، 
كما يعتبر مطعم »كاتس« 
املطعم البرازيلي املتميز في 
الكويت، حيث يقدم تشكيالت 
اللحم املشوي الرائعة على 
املائدة جنب����ا إلى جنب مع 
الطع����ام الش����هي والترفيه 
أما )الغاردن كافيه(  احلي، 
فهو املكان املثالي لالستمتاع 
الغنية  بالطبيعة اخلضراء 

يع����د فن����دق موڤنبيك 
الكويت واح����دا من أفضل 
الفنادق في املدينة، إذ يجمع 
ما بني خدمة الفنادق الراقية 
الفخمة، حيث  واملنتجعات 
ميكن االس����ترخاء وس����ط 
الفريدة  الهندس����ية  األناقة 
واملراف����ق الترفيهي����ة التي 
تعبر عن الفخامة وش����غف 
التي  الضيافة السويسرية 
جتعل الضيف يستشعر بأنه 
في بيته وبني أهله وذويه.

ومتيز الفندق مبوقعه في 
خليج الشويخ بقلب املنطقة 
احلرة بالكويت، ويبعد 10 
دقائق بالس����يارة من مطار 
الكوي����ت الدولي و6 دقائق 

من مدينة الكويت.
»موڤنبي����ك  ويق����دم 
الكوي����ت« لرج����ال األعمال 
والعائ����الت مبوقعه الفريد 
100 غرف����ة منها املطل على 
الس����باحة واألخرى  حمام 
حسن حساننيعلى احلديقة وتتميز برقي 

مطاعم فندق موڤنبيك الكويت


