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 المقاھي 
القھوة ذلك السحر الذي یزدد یوما بعد یوم في العالم ، لیس فنجانا منھ 

 یجعلك تبحر في عالما آخر بل حتي رائحتھا تعطیك نفس الشعور .
 

الشعب االمریكي یلتقي مع الشعب العربي في عشقة للقھوة ، ھذا العشق یجعلك بمنتھى البساطة یمكنك 
العثور على المقاھى  فھي منتشرة في اماكن عدة  ، وان كان ھناك اماكن ممیزة ومعروفة ، كما یمكنك 

 شراء ھدایا في منتھى الخصوصیة من القھوة الصدقائك ومن تحب . 
 

Zabar’s Café 
 

من المقاھي القدیمة 
الممیزة في نیویورك  وھو 

بادار عائلة زبار اشتھر 
بجودتة العالیة واالسعار 
المقبولة ، اترك لنفسك 

العنان ھنا لتجربة القھوة 
الممیزة ذات الخصوصیة 
الفریدة والجودة العالیة 

باالضافة للقھوة فھو یقدم 
سندویشات الجبن والسمك 
فماذا عنك ھل تجربھا اما 

 انك الزلت متردد !؟
 

ھي    Mocachinoقھوة 
قھوة معروفة فال تنسى تجربتھا ، كما یمكنك شراء ھدایا من 
 القھوة او المخلل او الكعك ، استمتع بوقتك واشتري ھدایاك 

 من نفس المكان فعشاق القھوة بانتظارك . 
 

2245 Broadway 
80 Street 

ال یحتوي ھذا المكان على 
 لحم الخنزیر. 

وھو یقع بالقرب من متحف 
 تاریخ الطبیعة .

  

 Cafesالمقاھي              

 

 

 محطة :
 

 79 st  ( 1) 
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Abraco Espresso        مقھى  

 واحد من افضل المقاھى في نیویورك 
86 East 7th Street 
www.abraconyc.com 

 االثنین مغلق . 

 محطة : 
 

2Ave  ( F ) 
 

 

stumptown coffee roasters 

Empire Building 

 شارع 29
29 Street 

 شارع 5
5th Ave 

 

Stumptown Coffee Roasters                         مقھى 

 
ھذا المقي یوصى  بھ 
شوف الدنیا ، كما انھ 
یعد من افضل المقاھى 
ویمكنك شراء ھدیة 
من القھوة لمن تحب 

باالضافة إلى انھ 
بالقرب من ناطحة 

السحاب فیمكنك السیر 
مشیا على االقدام 

 واالستمتاع بوقتك . 
 

18 W 29th St 

 محطة :
28 St 
( N - R ) 

 

www.stumptowncoffee.com 
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 Ze Café 
  

این یتناول الشعب االمریكي قھوتة ، ھذا 
المقھي یقدم االجابة الیك للتجربة ، القھوة 

وحدھا ال تكفي ما رایك بقطعة من الكیك 
 اللذیذ ، لعلك ترید الذھاب الیھ اآلن !!!

ھذا المقھي مظھرة  الخارجي ال یعبر عن 
داخلة ، فخارجة مظھر  بسیط ولكنة جذاب 

 ومثیر في الداخل .
 -العنوان :

398 East 5 Street  
 -لمزید من االطالعات :

www.zecafe .com  
 
 

Kaffe 1668  
 

فان   Greenwichاذا كنت تسیر في منطقة 
ھذا المقھى  من المقاھى  الجیدة في ھذا 

 المنطقة .
 -العنوان :

275 Greenwich Street 
www.kaffe1668.com 

  
Knave  

 اذا كنت تقیم في فندق 
Hotel Parker Meridien         

فان ھذا المقھى الراقي ذو الفخامة والجودة 
 العالیة یوجد في ھذا الفندق .

 -العنوان :
 -   St 5بالقرب من 

 Central Parkو حدیقة   
119 west, 56 St  

www.parkermeridien.com 

 

 

 محطة : 
Chambers St 
( 1-2-3 ) 

 

 


