
 فـي كل مـكان فـي إسطنبـول یمكنــــك مشاھدة مطعمــــــاً و مقھى وجمیـــــع األطعمة حـالل .
 إننـا ننصحكــم بـــالذھــاب إلــى المطـاعــم التـي یكثــر فیھا المواطنون األتراك ولیـــس السیــــاح .

م ألنھا مـــن ـاعالطعــــام التــــركي معـــروف جـــدا بلذتھ التـــي ال تقــــاوم واألرز والخبـــز صنفـــان رئیسیــــان فــــي كـــل المطـــــ
 الوجبـــات التــــي ال یستغنـــــى عنــــھا .

 
 فكــــــــــــــــــــــــــن مطمئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا 

أكثــــر المطـــاعـــم الجیــــدة والممتـــــــــــــــازة مــــــــــوجودة فــــــي میـــــدان تقسیـــــم 
 (شـــارع االستقــــالل ) وكــــذلك شمـــــــــــــال إسطنبــــــول .

 
 وإن كنــت مــن محبــي ماكدونالز  فیمكنـك مشـاھــدتھ فـي شـارع االستقـالل 

والكبــــاب التـــركــي مــن األصناف التــي ال یعـــلى علیھـــــا فـــال تفــــوت علیــــك ھـــــذه 
 الوجبــــة, و من یفوت الكبــــاب التركي فـــال معنـــــى لـــــرحلتـــــھ إلــــى تــــركیـــــا .

 
ومطــــاعم الكبـــــاب مــــوجــــودة فـــــي كــــل االتجــــاھــــات ، كما أن معظـــــــــــم الفنـــــــادق 
فــي إسطنبــــول تقــــــوم بتقـــدیم وجبــــة اإلفطار فــــي الصبــــــاح دون مقــــابل للمقیمیـــــــن 

 فیھا.

 یــــوجـــد كــــذلك فــــي بعـــــض الفنــــادق مطــــاعم تقــــدم مأكوالت تـــــركیة لــــذیـذة .
 

إسطنبول عم ھنـاك بعـــض المطــــاعم التــــي اخترناھا  لكم ، وھي مطلة عـــلى البوسفور الخــــالب الـــذي تمتــلكھ إسطنبـول،الطعام في مطا
 یمكنك رؤیتھ واختیار ما ترید بسھولة ، فأمام عینیك كل شيء .

 بقـــــي أن نضــــع لكــــم بعــــض االختیارات بــالنسبة للمطـــاعم وقد اخترناھا بإمعان ودقــــــــــــــة  

 

 من الذھاب إلى المطاعم التـي ال تقـوم بتحدید األسعار خاصة في منطقة السلطان أحمد . نحــــــــــذركم

 أوقاتاً ممتعـة مع المطاعم واألكل التركي اللذیذ نرجوھا لكم 
 

 

في ـع یعتبـر من أنظــف وأرقى المطـاعم ویتمیـز بـالمعـامـلة الحسنــة للــزبــائن وھذا المطعـــم قـریب جداً مـن مسجـد حسین أغـا الواق   
 االنعطاف  منطقـة تقسیـم في شــــارع االستقــــــالل، بعــد المسجــد یمكنك

 

  -نقـــــــــــــــــــــــــــدم لكــــــــــــــــــــــــــــــــم نصیحـــــــــــــــــــــــــــــة وھــــــــــي:

 المطاعــم في إسطنبــول
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Haci	Abdullah مطعــــــــــــــم حـــــــــــــــــاجي عبدهللا                 

 



ـم مـــن المطـاعم عــیمینــــاً والمشي فـي طـریق مستقیـم فــإن ھــــــذا المطعــــــم ســوف یكـــــــون عـلى یـدك الیــسرى ویعـــــد ھـــــذا المط
ویتـــردد علیـھ المسلمون فـي تنــاول وجبــة اإلفطــار  1888فـي عـــام ذات البــــاع التــاریخـي وقــــد تــــــم افتتاح ھــــذا المطعــم الممیــز 

 فـي شھر رمضـان ویحتـــــوي عـــلى شـریحة راقیـة مـن الناس .
 

ً منـــــاسبة باإلضافة إلــــى أنـــــــھ ال یقـــدم المشــــروبات الروحیـة وإضـافة ـى ھـــــذا كلـھ فـان إل یقدم وجبــــات لــــذیذة و أسعـــــاره جدا
بى و العسـل فـــــإن ــرقـائمة الطعــام مكتـوبة بأكثر مـن لغـة مــن ضمنھـا اللغــــة العــربیة و االنجلیــــزیة وإذا كنتــــــم مــــن عشــــاق المــ
یھـــــم ممیــــــز ــدھـذا المطعـم یبیـع ھــــذه األشیـــــاء فـي زجاجــــــات أنیقـــــة و ممكــــن حملھـــــــا كھــــــدیــة و الطرشي الموجـود ل

مطعـم یعـــد معلــــــماً كم جـــــدا بـــــــــل أكثـــــــر مـــن ممیـــز فإذا وصلتـم إسطنبـول فــال تنسـوا ھـــذا االســم وإذا لــم تزوروه  فقــــد فات
 مـــن معــالم إسطنبـــول  و إذا زرتموه فــلن تنســـوه أبــــداً، وكذلك یقــــــدم وجبــــات الغــــداء و العشـــــاء .

 

ً فـي إسطنبـــــول.  أرشحھ كمطـعم أول في إسطنبول للعـائالت الخلیجیـة والعـربیة وھـو من المطاعم التـي تعـد استثناء

www.haciabdullah.com.tr 
 

 

 

 

 

 ) Gani  Ganiمطعــــــــــــــــــــــــم جـــــــــــاني جــــــــــــاني (

 یعـــــــــــــد أعجـــــــوبة الــــــــــدنیــــــــا الثــــــامنــــة فـــــــي المطـــــاعم 
 ھــذا المطعــم محتــاج إلــــــى زي ســــــلطـاني وجــــواري وغــــلمـــان, عــــــــالم تـــرید

 الــــدخـــول فیـــــھ وعـــــدم الخـــــروج منــــھ, كالحلم تماما .
 
ھــــذا المطعـــم یـــذكــرك بأنك عـــربــي فــــي دولـــــة عثمــــانیة و طــــابع  

الخیمـــة یزیدھا  عـروبـة و واقعیة والسجاد المتنـاثــر في كـــل ركــن مــــــــن 
 أركـــانھ حتمـــاً ال یـوصف إال كالحلم .

 
مـن مـالئم ـر باإلضـافة إلـى ذلـــك ال یقــــــدم المشــــروبات الــــروحیـة والمعــامـــلة فـــوق الجیــــدة ھـذا المطعــــم مالئم بـل أكث 

المطعــم فــــي ذا للعـــائــالت العـــــــربیة والخلیجیـــــة وأرشحـــھ لـــــكي تتمتع بـــوقتك وتحتفـظ بـــذكـرى حـلوه فـي حیـاتـك، وجـود ھـــ
 إسطنبـول استثنـاء.
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یمكنـك الوصـول بسھــولة إلـى ھـــذا المطعــم وھـــــــــــــو 
فـــــــــي میـــدان تقسیـم شــارع االستقـالل عنــــدمـا تـــــــــــرى 

ماكــــدونــالـز قبـــــلھ بقلیـــــل انعطف و ســــــــــوف 
تــــــــــــرى مقھى مفتوحاً ســر بامتداد ھـذا المقھى و في نھـایتھ 

 سـوف تــقابلك بــوابة ھــذا المطعم .

www.naumpasakonagi.com 
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اســم المـــع فــي صنــــــع الكبــاب و لــھ تــاریخ فـي ھــذا 
المجــال ویــوجــد أكثـــر مـن فـــرع لـھ فـــــــي شــــارع 
االستقــالل فـــــــإن كنـــت مــــن محبي الكبـاب التـــركي 

ً ال یحبھ فــإني أرشــح لــك  وال أعتقــــد بــــأن ھنــاك أحــدا
ھــذا األسـم للكبـاب اللـــــذیــــــذ فــــــإذا  أكلـــت منـھ مـرة 

 فتـأكــد  أنـك سـوف تـدمـنھ وبالعــافیة .

 

Konak مطعـــــــــــم كـــــــــوناك                                        

  



 

وھــذا المطعـم یقـــع بــالقــرب مــن المحطة التي  تـوصلك 	
إلـــى ضــریح أبــو أیــوب األنصــاري وھـو عبـارة عـن عمــارة 

تضــم أكثــر المــاركات العــالمیة أي بمعنــى آخـــر مــركز 
للتســـوق ولكـن یــوجد فیھ ھـذا المطعـــم ویمكنـــك أن تشـــاھد 
ً بعــد  رجـــوعك  أسمھ مكتــوبا علـــى المبنـــى فــإن كنت جـائعا

مـن أبـو أیــوب األنصـاري ودخـلت مـن باب ھـذا المبنـــى 
وسـوف یأخـذك  Rوركبت المصعـد فعنـدھا اضغط على الحـرف  

إلـى الطــابق العلــوي وھنـاك ستـرى مطلبـك مـن مأكل 
ومشــرب والكبــاب العجیـب ویمكنــك أخـــذ صـــور فوتوغرافیة 

ً ویمكنـــك مشـــاھدة  ال تنس فـإن لــدیھ إطاللة جمیلـــة جــدا
 أكثـر معــالم إسطنبـــول وأنت جـــالس تتمتع بطعـامك.
www.zinhanrestaurant.com 

    

 

 

ھذا المطعم من المعالم التي ال یمكن إنكارھا أو تجاھلھا في عالم الكفتة 			
 عاماً وھـو معروف ولھ زبائنھ،  90والكباب،عمر ھذا المطعم 

 
 

ً من األتراك یفضلون الذھـاب إلیھ،وھو مقابل لمحطة ترموه  كمـا أن كثیرا
 المتواجد في سلطان أحمد .
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zinhan	Kebab	House                                   زنھان بیت الكباب        

Sultanahmed	Koftecisi سلطان أحمد كوفتاجي                                    

  


