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 مطاعم 

منھاتن تحتوي على العدید من المطاعم والعدید من االطباق 
المختلفة ،وكذلك  السندویشات وغیر ذلك من الوجبات 

السریعة حتى االطباق االبداعیة ، كما ان اغلب المطاعم 
 لدیھا نظام البوفیة المفتوح والذي یمكنك من انتقاء الطعام الذي ترید .

 
وجود العدید من المسلمین في نیویورك جعل 

العثور على الطعام الحالل لیس باالمر 
الصعب ولكن لیس سھال بالمقابل ، كما ان 
الكثیر من الیھود یعیشون في نیویورك مما 
جعل وجــود لحم الخنزیر غیر مــوجود او 
نادر جدا ، انا ھذه الكلمة تعني عدم وجود 

  Kosherلحم الخنزیر 
كما توجد الكثیر من المطاعم ذات االطباق 

 النباتیة والبحریة وغیر ذلك .........
 

لمزید من االطالعات عن الطعام الحالل في 
 مدینة نیویورك  :

www.zabihah.com 

 Foodمطاعم                    
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Ai Fiori 
 

یعتبر من افضل المطاعم في نیویورك ویقع في 
Setai  Hotel     جید لتناول وجبة الغداء

اسعارة غالیة ، ولكنة ذو  جودة عالیة ویحتوي 
 على افضل االطباق البحریة . 

 -العنوان :
  Empire buildingبالقرب من 

 -لمزید من االطالعات :
www.aifiorinyc.com  

 
 

  Europa Caféمطعم ومقھي 
 

جید ونظیف ، یوجد لھ فروع أخرى في 
نیویورك في مراكز التسوق وكذلك المراكز 

 السیاحیة .
الكثیر من الشعب االمریكي في نیویورك 
یقصدونة للتناول القھوة او تناول وجبة 

 الغداء . 
یقدم السالطات والفواكة والشوربات 

 والخضار كذلك ، االسعارجیدة .
 بالقرب من تیفاني .   5یقع في شارع 

 -لمزید من االطالعات :
www.europacafe.com  

 
 

Al Bustan  
 

 مطعم لبناني آخر .
 -العنوان :

319 East 53St  
1Ave~2Ave 

  5933-759-212:الھاتف 
 -لمزید من االطالعات :

www.albustanny.com  

 

 

 

 محطة :
Lexington Ave - 53 St 
( E - M ) 
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 Al Fanooseمطعم  الفانوس   
یقع ھذا المطعم اللبناني مقابل فندق ھولیدي إن  

اسعارة جیدة باالضافة إلى الطعام الجید 
واالطباق الشرقیة ، اذا اردت االستمتاع 

 وقضاء لحظات  شرقیة ممیزة فھو مقصدك .
 -العنوان :

8 Maiden Lane  
www.alfanoose.com  

 
 Dervishمطعم درویش   

 
مطعم تركي بالقرب من مركز ركلفر اسعارة  

جیدة والطعام ممتاز باالضافة ، إلى انھ حالل 
یمكنك تناول وجبة الغداء واالستغراق مع 

یوجد بھ مشروبات  تنبیھ االطباق التركیة ،
 روحیة .

 
 -العنوان :

146 West 47 st  
 -لمزید من االطالعات :

www.dervishrestaurant.com  
 
 

Naya Express 
مطعم لبناني جدید واطباقة جیدة جدا ، وربما 

 یكون بالقرب من الفندق المقیم بھ .
  3Ave –688العنوان :  

43 St ~ 44 St  
 لمزید من االطالعات :

www.nayaexpress.com  

 

 محطة : 
Fulton Street 
( J - Z ) 

 

 

 

 محطة :  
Grand central– 42St 
( 7) 

 


