
 

 
مما شك فیھ بان الطعام في سنغافورة قــد تأثر بالجنسیات واألعــراق المختلفــــة التي تقطن فیھ ، 
فقد أصبحت تمتلك أكثر من مطبخ في نفس الـوقت وأكثـــر من نكھة فـــالمطبخ الھندي والصیني 

والمــالیزي باإلضـــافة إلى المطبـخ 
االندونیسي  ، ولكن حتما ھناك بشري 

للجمیع السیاح العرب فان الطعام 
السنغــــافوري عادتا ال یخلى من األرز 

 ویطلقون علیھ (ناسي )، 
 

وھنـــاك إطبــــاق حاول إن تجــربھـا 
إن وصلت إلى سنغافورة فمثـــال طبق 
( نـــاسي لیما ) وھـــو عبــــارة عـن 

وجبة لذیـــذة تتكـــون مــن األرز 
بنكھة جـــوز الھند وھنــــاك ثـــورة 

في األطباق السنغافوریــة فحـــاول قدر 
المستطاع تجربة إحدى ھـذه األطباق  

ولتي تعــد في المرتبة األول في المائدة 
السنغافوریة إال وھي السلطعون الحار 

روجاك   -روتي براتا   -لكسا السمك بالكاري   -ساتاي   -
 ھذا بعضا منھا فاختر ما یناسبك .

 الطعام في  سنغافورة 

 یمكنك العثور على الطعام الصیني الحالل 
لالستدالل على الطعام الحالل سوف 

 تجد ھذه العالمة 

 ناسي لیما من أكثر األطباق شعبیة لدي المسلمین 

Nasi Goreng  كذلك من األكالت اللذیذة 

 Singaporeسنغافورة                                                      



Satay ! ال یمكنك مقاومتھ فال تحاول Satay   كباب مالیزي حالل 

 جمیع محالت ماكدونالدز وكنتاكي في سنغافورة حالل

 تحتوي سنغافورة على العدید من المطاعم  تذوق البریاني في البوفیھ المفتوح 

 )Ais Kacang( آیس كاجان یلھب القلوب Long Black  لعشاق القھوة 
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 Coriander Leafمطعم     
3A Merchant Court#02-03 

River Valler Road, Clarke Quay 
Tel:+65-6732-3354 

www.corianderleaf.com 
 طعام لذیذ  ومناسب  للعائالت 

 مطاعم في سنغافورة 
Singapore 

 Straits Kitchen    یقع ھذا المطعم بداخل  فندقGrand Hyatt   وھو عبارة عن
بوفیــة مفتـــوح بأنـــواع متنوعة ومختلفة مـــن الطعــام باإلضافة إلى كونھ حالل فما ھو 

كل أنواع الطعام 0000فواكھ استوائیة -طعام الصیني  -ایس كریم -مطلبك مشروبات باردة 
 یمكنك العثور علیھا بسھولھ ویسر في ھذا المطعم .

Grand Hyatt Singapore 
10 Scott Road (بالقرب من شارع اورتشارد ) 

Carousel      مطعم یقع  في فندقRoyal Plaza    نظیف جدا باإلضافة إلى الطعـــام الممیز
والمتنوع وكذلك حالل وھو یقع في شارع أوتشارد باإلضافة للقربة مـــن مـــراكز التسوق ، ولیس 

 بالضرورة اإلقامة في ھذا الفندق فیمكنك تناول وجبتك دون الداعي لذلك.
Royal Plaza on Scott Hotel 

25 Scott Road,         Tel:+65-6737-7966      www.royalplaza.com.sg  

 Fig&Oliveمطعم     
  Vivo City  -الطابق الثالث 

Te;+65-6336-4409 
www.figolive.com 

مطعم التین والزیتون یشتھر بأطباق  البحر 
 األبیض المتوسط الممیزة واللذیذة 

 Singaporeسنغافورة                                                      


