
	
	

	"معركة الطھاة"یطلق  كواترو باسيمطعم 
	مالذ إیطالي تحت إشراف شیف حائز على نجمتَي میشالن مع قائمة طعام أصیلة من وحي ساحل أمالفي واستراحة جدیدة 

	

	
	

	:للحصول على البیان الصحفي والصور والفیدیو، یرجى الضغط على الرابط أدناه
https://www.dropbox.com/sh/ji7181mi1sovw1b/AAB8F9FYVqtnEayH4QuNFs2va?dl=0	

	
اإلیطالي األصیل في فندق  كواترو باسيستشتعل األجواء في مطبخ مطعم :	2018دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، أكتوبر 

یتعاون  في ھذا اإلطار،.	فایف نخلة جمیرا دبي، حیث یستعّد الستضافة سلسلة من التجارب اإلیطالیة المتمیزة لھذا الموسم
احل أمالفي والذي نال مؤخراً لقب أفضل مطعم إیطالي في دبي على موقع تریب أدفایزر، المطعم المستوحى من أجواء س

الحائز على نجمتَي میشالن، لتقدیم أجود األطباق اإلیطالیة الفاخرة وأشھى الجیالتو على  الشیف ماسیمو مانتارومع 
	.القمة العالمیة للمطبخ اإلیطالي، بالتعاون مع في معركة ممیزة بین الطھاة إلطالقا

	
فعلى مدى أربع لیاٍل فقط، سوف یتولى رئیس الطھاة في مطعم كواترو باسي جوسیبي بیزیال والشیف مانتارو المقیم في 

نوفمبر مع قائمة طعام مستوحاة 	20سینطلق ھذا التعاون في .	صقلیة، تحضیر تشكیلة من األطباق اإلیطالیة بمذاق ال یُقاوم
لمدة ثالثة أیام یتسابق خاللھا بیزیال ومانتارو لكسب "	الطھاةمعركة بین "ا من الجیالتو ومؤلفة من خمسة أطباق، تلیھ

	.	قلوب عشاق الطعام في دبي
	

خالل ھذه الفترة، سوف یعمل كل شیف على ابتكار قائمة مؤلفة من خمسة أطباق، تتیح للضیوف اختیار طبقھم اإلیطالي 
ج الشیف الذي یسّجل أعلى نسبة طلبات على وفي .	درھماً إماراتیاً للشخص الواحد	550المفضل مقابل  النھایة، سوف یُتوَّ

 ً عالوةً على ذلك، یضع المطعم في متناول زّواره تشكیلةً استثنائیةً من .	األطباق التي یعّدھا خالل األیام الثالثة ملكا
	.مشروبات العنب األحمر أو األبیض لیتلذذوا بھا إلى جانب أطباقھم، مقابل كلفة إضافیة

	
َر قائمةُ ھذا وقد أبصرت النو.	داعي للتذكیر بأّن كواترو باسي یتبنّى فلسفةً تقوم على استخدام أجود المكونات الطازجة وال

طعام جدیدة من وحي الشتاء، حیث تتخللھا مكونات منتقاة بعنایة من المزارع والسواحل األوروبیة، ناھیك عن قائمة 
	.	محدودة اإلصدار من مشروبات العنب

	
أّن مطعم كواترو باسي لم یكتِف بھذا القدر، ال بل سیطلق استراحة جدیدة مع قائمة حصریة من المشروبات الفاتحة  إال

ومن المتوقع لھا أن تغدو الملتقى المفّضل لدى األصدقاء اعتباراً من الساعة الخامسة .	للشھیة اعتباراً من منتصف نوفمبر
جدیدة تقع ھذه االستراحة ال.	بوجبة خفیفة بینما یتأملون منظر المغیب الساحربعد الظھر، الحتساء مشروب سریع والتلذذ 

	.	الممیزة عند المدخل الرئیسي للمطعم وسوف یتّخذ منھا الضیوف محطةً أساسیةً قبل التوجھ إلى طاولة العشاء



	
	

الجدیدة مساء  "ستیریو ساوند"رقة تلّذذ بأشھى المشروبات والمقبّالت واستمتع بأروع األجواء الترفیھیة الحیة على نغمات ف
	!نحن بانتظار زیارتك في مطعم كواترو باسي.	مساءً 	8.30كل خمیس، وجمعة وأحد بدءاً من الساعة 

	
	

	انتھى 
	

	:ساعات العمل في كواترو باسي
	بعد الظھر	3.30	-ظھراً 	12.30	:الغداء
	لیالً  11.30	-مساًء  7:00:	العشاء

	
	:إلجراء حجز، یرجى التواصل على

+971	58	869	8996	
	

	:لالستفسارات اإلعالمیة، الرجاء االتصال بـ
	

	شاھینة عثمان
	المدیرة المساعدة، ذا كود

shaheena@theqode.com	
	

	سامویل بوھلنر
	المدیر المساعد، ذا كود

samuel@theqode.com	
	

	ماریا ستافریدي
	مسؤولة االتصاالت، ذا كود
maria@theqode.com	

	
	نبذة عن فندق فایف نخلة جمیرا دبي 

	


