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ربما كان من االساسیات في الرحالت الرائعة ھو توفر الطعام الحالل خاصة للجالیة المسلمة ، لذلك ننصح دائما 
 باالستمتاع في رحلتك واالعتماد على الماكوالت البحریة والنباتیة ، فھذا افضل لك ویجعل من رحلتك اكثر متعة .

 
 

والیوم نتحدث عن مدینة فیینا ،  مدینة االحالم التي تجعلك تھیم في جمالھا وتتمنى ان تمتد رحلتك ، فالصور التي 
 رسمتھا لھا قبل الوصول ھي ال شيء امام الحقیقة التي سوف تشاھدھا .

 
 
 

ھناك حقائق ال تتغیر ابدا 
 منھا جمال فیینا .

 
 
 
 
 

لعلنا نرجع إلى صلب 
موضوعنا وھو الطعام 

الحالل ، ففیینا من المدن 
التي من السھل العثور 

على الماكوالت المختلفة 
 والمتنوعة فیھا ، 

 
 

  

 in Vienna Foodالطعام في فیینا                 
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وھي تحتوي على العدید من المطاعم   
الراقیة وذات المستویات المختلفة التي 

تفتح المجال للمسافر االستمتاع في 
رحلتة دون اي ضغوطات اقتصادیة ، 
وھذا التنوع یجعل من حصولك على 

 الطعام الحالل یسیر جدا .
 
 

فقط البد من توضیح بعض االمور 
خاصة للعائالت ، فعدید من المطاعم 

التي تقدم الماكوالت الحالل تقدم 
بالمقابل المشروبات الروحیة ، والبعض 
منھا یقدم استعراضات للرقص الشرقي 
، فقط نذكر ذلك  لكي ال تتفاجا العائالت 

 بامور ھي في غنى عنھا .
 

 وتقدم بعض المطاعم الصغیرة الفالفل والكباب ، ویمكنك اخذھا وتناولھا في الفندق المقیم بھ .
 كما یمكنك العثور على العدید من المطاعم التي تقدم الماكوالت واالطباق النباتیة المتمیزة .

 
 -من االطباق الرائجة والمشھورة في النمسا :

Schnitsel  (شریحة شنییترل)او (شنینزل فییني  ( 
وھي عبارة عن شریحة من الدجاج او اللحم منزوعة العظم ، ومغطاه بالبقسماط وھي شریحة مقلیھ ، في الغالب 

 یقدم مع البطاطس المقلي .
 
كما تتوفر العدید من محالت السوبر ماركت التي تمكنك  من اختیار ما تشتھي من االطعمة لتناولھا ، ونكرر بان  

االفضل االتجاه إلى الماكوالت البحریة والنباتیة في  السفر ، مجرد اقتراح لقضاء رحلة سعیدة وممیزة دون اي 
 مشاكل غذائیة .

 
من االماكن الجیدة لتناول الطعام ھو سوق 

نا شماركت حیث یحتوي على العدید من 
االطعمة الحالل التي من الممكن االستعانة 

بھا   ، مثل الخضراوات واالسماك والكباب 
والفالفل وغیرھا من االطعمة ما لذ وطاب 
وباسعار جیدة جدا ، كما یوجد مطعم تركي 

 في ھذا السوق .
 

وكذلك من المطاعم الموجودة في سوق 
 ناشماركت 
Do – An 

یقدم ھذا المطعم االطباق الدولیة خاصة 
 دول اسیا ، واالطباق البحریة الممیزة 

 

  شنینزل فییني
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Soupkultur 
  

فان كنت من عشاق الشوربات والسلطات فان ھذا 
 المطعم یعتبر اختیارك االفضل .

 
 یفتح السوق یومیا عدا یوم االحد فھو مغلق 

 للذھاب الیھ 
 U2– Schottentorمترو :

 
 لمزید من االطالعات 

www.soupkultur.at 
 

 من المطاعم كذلك 
 

Kent 
 

یشتھر ھذا المطعم باالطباق اللذیذة ، وھو من المطاعم 
ذات الشعبیة الكبیرة ، كما ان اغلب سكان فیینا 

یفضلون ھذا المطعم ، فاباالضافة  لالطباق الرائعة فان 
 اسعارة جیدة جدا .

 
 www.kent-restaurant.at  

 
 

Lord Of S 
 

 مطعم لورد (لبناني )
یقدم ھذا المطعم اللبناني العدید من االطباق الشرقیة ، باالضافة لالجواء 

 الشرقیة من شیشة ورقص شرقي . 
 

www.lordofs.com 
 
 

Nayeb   ( مطعم ایراني) 
من المطاعم االیرانیة القدیمة في فیینا والمشھورة بالكباب االیراني 

 اللذیذ. 
 العنوان 
 Gampendorfer 22شارع 

 U– Kettenbruckengasseمترو : 
 -لمزید من االطالعات :

www.nayeb.at 

 

 

 

www.soupkultur.at
www.kent-restaurant.at
www.lordofs.com
www.nayeb.at


Zanoni & Zanoni 
 ماھي عالقتك باالیس كریم

 جیدة 
 جیدة جدا 

 ممتازة 
اذا كنت االخیر فانت محظوظ جدا في فیینا 

، ففي المدینة القدیمة یوجد واحد من 
اشھر محالت االیس كریم االیطالیة ، 

مفاجاة في منتھى الروعة لك ، وتجربة ال 
 تنسى لك ولنا .

 
الدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیك  اذا 
حالفك الحظ بالذھاب إلى فیینا ال تدع ھذا 

 المكان یفوتك .
 یورو    3.3السعر : 

 Graben 19العنوان :  شارع 
 

www.zanoni.co.at 
 انظر الخریطة 
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www.zanoni.co.at

