
 
 
 
 
 

برلین بلد التنوع والخیارات المدھشة في اطباق الطعام ، ان كثرة المھاجرین الیھا وتعدد الجنسیات 
المتواجدة تحت سقف برلین جعل اطباق الطعام المتنوعة تطل علیھا ، فھناك المطاعم العربیة التي 

 تقدم الطعام الحالل واكثرھا یقع في منطقة المھاجرین االتراك كما توجد بعض منھا في قلب برلین . 
ان حي نویكولن في برلین یشعرك كانك في بلد عربي وانك اصبحت خارج برلین لكثرة المقاھي 

والمطاعم العربیة، واغلبھا  ذات اسماء عربیة ، كما یمكنك مشاھدة المطاعم للبنانیة ، والماكوالت 
 البحریة المتوفرة في اغلب المطاعم ، او الذھاب إلى السوبر ماركت الختیار بعض االطعمة لك . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان من الوجبات االلمانیة التقلیدیة 
التي اشتھرت بھا المانیا ھي 

الخیار والبطاطس ، وترجع شھرة 
ھذان الطبقان إلى فریدریك العظیم 

ملك بروسیا عندما طلب من 
اعوانھ  تناول الخیار والبطاطس 

في القرن الثامن عشر حیث بقیت 
 شعبیة ھذان الطبقان في المانیا .

 

 

 المطاعم  في  برلین 

 

دونر كباب اصبح معروف وشعبي جدا في المانیا  وذلك بواسطة المھاجرین االتراك 
 ، اكثرھذه المطاعم  تقدم الكباب التركي ، جرب االطباق التركیة في المانیا .  
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یوم االحد ھو یوم ممیز 
بالنسبة لاللمان فاغلبھم 
یقضون اوقاتھم خارج 

المنزل وتناول وجباتھم في 
المطاعم لذلك اغلب المطاعم 

في ھذا الیوم تتبع نظام 
البوفیة المفتوح ، تجربة 
جمیلة سوف تعیشھا مع 

 الشعب االلماني . 
 
 
 

  -سوف نذكر اسماء بعض المطاعم :
  

  

 

 Hasir    مطعم تركي 
Oranienburger Strasse 4, 

10178 Berlin  ( Mitte) 
Tel:030-28041616 

www.hasir.de 

 S5-S7-S75 
Hackescher Markt  محطة 

 U8 
Weinmeisterstrasse   محطة 

 یوجد عدة فروع في برلین 
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 Baraka   مطعم مغربي 
Lausitzer Platz 6,  10997 Berlin 

 
Tel:030-6126330 

www.baraka-berlin.de 

 
U1 - Gorlitzer Bahnhof  محطة 

 Maroush  مطعم لبناني 
Adalbertstr, 93 

10999 Berlin 
Tel: 030-6953 6171 

www.maroush-berlin.de 

 U1-U8 
Koltbusser Tor   

 Marooush   مطعم مصري 
Knesebeckstrasse 48 

10719 Berlin 
Tel:030-887 118335 
www.marooush.de 

 U1 - Uhlandstrasse  محطة 
 بالقرب من مركز التسوق  

 Dressler at Kurfürstendamm 
Kurfurstendamm 207/208 

Tel:030-883 3530 
www.restaurant-dressler.de 

 U1 - Uhlandstrasse  محطة 
 بالقرب من مركز التسوق  


