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یعترف العالم بالمطبخ الفرنسي ، ویعتبر من افضل المطابخ 

في العالم ، وتشتھر االطباق الفرنسیة بقلة التوابل وكثرة 
 االعشاب .

 
كما تنتشر في المدن الساحلیة الماكوالت البحریة ذات 

الجودة العالیة والمستوي الرفیع ، وتشتھر كذلك بالتفاح 
مما یتح لھذه المناطق صنع الكثیر من المونتاجات من 

 فاكھة التفاح .
 
 

وجود الكثیر من المسلمین في باریس اعطي فرصة كبیرة 
لوجود الطعام الحالل ، وان كانت اغلب ھذه المطاعم بعیدة 

 عن مدینة باریس .
 

 

 ھذا المطعم في حدیقة المسجد الكبیر في باریس 

  

 الطعام 

 



  See Dunia - Parisباریس                                            -شوف الدنیا   

اما المطاعم العربیة والتي تتركز في المراكز السیاحیة فھي غالیة جدا 
 ، باالضافة لوجود المشروبات الروحانیة بھ .

ان المشي على االقدام في شوارع باریس یجدد لك فرصة العثور على 
 الطعام الحالل .

 

 

 

الجبن الفرنسي من الذ االجبان في العالم ویمكنك شرائھا  كھدیة 
 لمن تحب 

اطباق  3اكثر المطاعم الفرنسیة  تقدم 
بسعر واحد (سالطة +الطبق االصلي 

 +حلویات )
ھنا یمكنك تجربة ھذا المطعم والعرض 

 المقدم سوف   یناسبك جدا . 
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فان كنت متردد في تناول وجبتك من احد المطاعم ، فیمكنك شراء بعض االطعمة من المتاجر المتنوعة الكبرى 
 ما رایك في الخبز الفرنسي ؟؟؟؟؟

 ھو عالمة فارقة في عولمة المخابز ، فكل شيء مع ھذا الخبز یصبح لھ طعم اخر .
 خبز فرنسي = طعم لذیذ ال یقاوم 

 

  

یوجد مستویات مختلفة للمطاعم الفرنسیة ، واغلبھا تقدم 
الماكوالت البحریة والنباتیة على نطاق واسع من مدینة 

 باریس .
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في المتاجر المتنوعة الكبرى یوجد نظام البوفیة والذي یمكنك من اختیار وجبتك حسب رغبتك تماما ، باالضافة 

 إلى انھم حریصون دائما على الجودة العالیة ، لكسب الزبائن للتسوق  .
 

 الطعام الحالل یتجسد في المطاعم المراكشیة اوالھندیة .
 

 نوصیك ال تنسى تناول وتجربة الماكوالت البحریة في باریس .
 

 -نسلط الضوء على بعض المطاعم :
1– Gandiji 
 

یقع ھذا المطعم بالقرب من المتاجر المتنوعة فربما 
اتعبك التسوق ، وترید تناول وجبتك ھناك ، یشتھر 

 ھذا المطعم باالطباق الھندیة وخاصة التندورى .
 
 

 اشیاء نذكركم بھا : 
 

  Rue La Fayette 12عنوان المطعم :
 
 
2– Le Marrakech 
 

مطعم مراكشي یقدم الماكوالت الحالل وھو یقع في 
 Nationمیدان 

 -اشیاء نذكركم بھا :
 عنوان ھذا المطعم

  7 -  Avenue Philippe Auguste 
 

  Nationیمكنك الذھاب بالمترو من محطة 
 

  

 

 


