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 بيان صحفي

  

 مازاغان يعزز عرض مطاعمه هذا الصيف

KOR Grill & Bar  .تجربة أناضولية جديدة بمنتجع مازاغان ، 

  

األذواق حيث يقدم لهم عروض  وتلبية جميعلمفاجأة ضيوفه  وتقديم األفضلمنتجع مازاغان ال يتوقف أبًدا عن االبتكار 

ذلك هو المطعم الجديد الذي يضاف إلى مجموعة  والدليل علىأي وقت مضى.  وأغنى منمطاعم متنوعة هذا الصيف 

 .Bushra By Buddha-Barو  Mouja By Mohaالمطاعم التي تم افتتاحها مؤخرا بالمنتجع: 

، تم تحويل أحد أجمل األماكن والمحيط األطلسيمحاط بطبيعة خضراء ومتميز بإطاللٍة خالبة على ملعب الغولف 

 الجديد. Kor Grill & Barالمفتوحة بمنتجع مازاغان الستقبال مطعم 

KOR Grill & Bar تتاحه بشراكة مع خبير فنون الطهي الشاف عبارة عن مفهوم جديد لألناقة و االسترخاء، تم اف

"Mehmet Gürs الذي يعتبر رائًدا من رواد المطبخ المعاصر بتركيا، إذ يعرف بالمزج بين التقنيات الحديثة والقديمة "

وراء العديد من العالمات التجارية الناجحة، بما في ذلك العالمة التجارية  Mehmet Gürsفي وصفاته. يقف الشاف 

"Mikla"  العديد من الجوائز وكذلك " والحاصلة علىالمتميزةMürver." 

KOR " و التي تعني الجمر باللغة التركية، هي صورة معاصرة و شابة لمطاعمOcakbaşı التركية التقليدية من "

المطبوخة على الجمر باإلضافة إلى  والمشاوي اللذيذةشوارع اسطنبول وجنوب شرق األناضول. نهج جديد للمازات 

 .وأصليةمجموعة واسعة من الكوكتيالت المبتكرة لتجربة مميزة 

 

 :Mehmet Gürsالشاف 

  

العديد من المؤسسات الرائدة المشهورة في إسطنبول و مدن  Mehmet Gürs وسيرالشافامتلك  ،1996منذ عام 

باإلضافة إلى مقاهي متخصصة. و نذكر من بين العالمات  ليلية،رئيسية أخرى في تركيا، منها مطاعم راقية، نوادي 

 .Kronotrop Coffeeو  Numnumو  Lokantaو  NuTerasو  Downtownالتجارية الناجحة التي أنشأها: 

، وهو  Miklaبنجاح من جميع أنشطته ، باستثناء   Gürsبعد سنوات عديدة من العمل مع العالمات التجارية، انسحب 

 .2015مطعًما في العالم" منذ سنة  50ميًا مدرج في قائمة "أفضل مطعم مشهور عال

و  Six Sensesو  One & Onlyيشارك حاليًا في العديد من المشاريع مع مؤسسات فندقية عالمية، بما في ذلك 

ألجيال . يتعاون أيًضا مع المؤسسات التعليمية العالمية للطهي و الفنادق من أجل مشاركة تجربته مع اAccorمجموعة 

 لألطعمة في اسطنبول. YEDİ" هو أحد مؤسسي مؤتمر Mehmet Gursالصاعدة. الشاف "

 .2019، في عام على دكتوراة في فنون الطبخ بمرتبة الشرف Johnson & Walesمن جامعة  Gürsحرز الشاف 

  

،مشاوي لذيذة حسب الرغبة   مع العائلة أو األصدقاء ، ليالً أو نهاًرا ، يمكنكم االستمتاع بتشارك مقبالت متعددة

هو بالتأكيد "المكان المناسب" هذا  KOR Grill & Barوكوكتيالت منعشة لالستمتاع بطابع أجواء إسطنبول. مطعم 

 الصيف لتجربة فريدة الستمتاع بمنظر رائع مطل على المحيط األطلسي.

  

 0523388000معلومات و حجز: 

 https://www.mazaganbeachresort.com/fr/about/health-sanitationمعايير الصحة والسالمة: 

Khadija.elidrissi@mazaganbeachresort.com 
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