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Ayrıca Eski İslam gelenekler açısından zengindir. Madine Münevvere, güzelliği ve
konukseverliği ve dünyayı aydınlatan kutsal İslam davetinin yayılmasının ve ortaya
.çıkmasının kaynağı olarak da bilinir

Mescid-i Nebevî
Arap geleneklerinin asaletini ve Müslümanların ruhundaki ve zihnindeki önemi
nedeniyle tüm Müslümanların hayatlarında bir kez bile ziyaret etmek istedikleri
yeri tasvir eden büyük bir mimari şaheser. Ayrıca de şerefli anaokulunun
bulunduğu Hz.Peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) mezarı var.

Kuba Mescidi
İslam'da inşa edilen ilk mescittir.Kuba Mescidi'nde iki rekat namaz kılmanın
umre sevabı olduğu bilinmektedir.

El-Baki
Peyganerimizin ailesinin ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şerefli ashabı ve
müritlerinin mezarlarını içerdiği için büyük önem taşıyan bir nokta ve tarihi bir
mekandır.

Uhud Dağı
Yaklaşık yedi kilometre yüksekliğinde bir dağdır ve İslam'da kahramanlık ve
cesaret hikayelerine tanıklık etmiştir ve şimdi Medine'ye açılan kapıdır ve
Müslümanlar için en önemli kutsal yerlerden biridir. Ayrıca, bu yerler güzel kokulu
hatıralar ve onurlu bir tarih içerir. Tur koordinatörü da aşağıdaki diğer yerlerin
çoğuna geziler düzenleyebilir:
Cuma Camii - Mikat Camii - İcaba Camii - Yedi Cami - Musalla Camii - İki Kıble
Camii - Wadi Al-Aqiq 2

kutsal yerler ve güzel bir şehir



3



4

Otel



5

İçgüdünüz sizi, seçkin hizmet ve konukseverlik ile Allah'ın Peygamberi'nin şehrinin
en iyi ve en prestijli otellerine bıraksın. Maden otel, Mescid-i Nebevî'nin harika
manzarası ve Kadın girişine yakın, Mescid-i Nebevî'ne birkaç adım uzaklıkta
(sadece 160 metre) kuzey orta bölgede yer alır. 340 lüks oda ve kendine özgü
başkanlık ve kraliyet süitleri içerir ve eşsiz ve benzersiz hizmetlerle donatılmış.
Maden otel, geniş alanlara, bodrum katına ve lobiye ve tesislere ve hizmetlere
erişimi kolaylaştırmak için üç farklı girişe sahiptir. Ayrıca, otelde uygun ve konforlu
panoramik alanlara sahip konuklara hizmet vermek için on adet asansör
bulunmaktadır.
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Otel'de konuk servisi
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Otel'de konuk servisi

Çocuk yatakları
Çocuklarınız için yataklarımız var ve ihtiyacınız varsa
lütfen (4) numaralı telefondan iç denetim ile arayınız.
Çocuklarınız için yataklarımız var ve ihtiyacınız varsa
lütfen (4) numaralı telefondan iç denetim ile arayınız

Başka bir odayı aramak
Başka bir konukla veya odayla iletişime geçmek için
lütfen oda numarasından önce 2 ekleyin ve oda
numarasının üç hanesi varsa veya oda numarasının
dört hanesi varsa herhangi bir ekleme yapmadan
doğrudan arayınız.

Kredi kartları
Elnhba Royal Inn&#39;de tüm önemli kartlar kabul edilir.

Sesli mesaj
Ahizedeki kırmızı ışık, kaydedilmiş bir sesli mesaj
olduğunu gösterir. Sesli mesajınızı almak için lütfen
telefondaki sesli mesaj düğmesine basın ve operatörü
dahili numaradan (0) arayabilirsiniz.(0)

Konektörler ve adaptörler
Tüm odalar 220 elektrik prizi ile döşenmiştir.

Havaalanına ve havaalanından transfer
Rezervasyon yapmak veya onaylamak için
havaalanına ve havaalanından teslimat hizmetleri
Lütfen (3) numaralı telefondan resepsiyon bölümünü
arayınız.

Kaybolanlar 
Kaybolan ve bulunan tüm eşyalar, güvenli bir şekilde 
saklanması için Kayıp Eşya bölümüne gönderilir ve daha
fazla bilgi için lütfen (4) numaralı telefonu arayınız.
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Havaalanına ve havaalanından transfer
Rezervasyon yapmak veya onaylamak için 
havaalanına ve havaalanından teslimat hizmetleri
 Lütfen (3)numaralı telefondan resepsiyon bölümünü
 arayınız.

Otel'de konuk servisi

Telefon görüşmesi ücretleri
Telefon görüşmesi ücretleri hakkında bilgi almak 
için lütfen (0) numaralı telefondan santral ile iletişime 
geçin.

Oda kartı
Otele girişte oda kartınız verilmektedir ve her zaman
 yanınızda bulundurmanız gerekmektedir ve bu kartı
 kaybetmeniz durumunda kartın hemen değiştirilmesi 
için lütfen (3) numaralı telefondan resepsiyona haber
 veriniz.

Rezervasyon ve uçuş bilgileri
 Uçuş rezervasyonlarının onaylanması veya
 rezervasyonları için Transfer numarası (3) resepsiyon
.bölümünü arayınız

İş merkezi
İş merkezi lobide olup haftanın yedi günü
çalışmaktadır. Sorularınız için lütfen (3) numaralı
resepsiyona başvurunuz.

Gelen çağrılar
Eğer bir telefon bekliyorsanız ve odanızda kalmak
istemiyorsanız, lütfen santrali arayarak nerede
olduğunuzu otel içinde veya dışındaysanız (0)
numarasından bildiriniz.

Acil Servis
Herhangi bir acil durumda lütfen merkezi
numarayı (0) arayınız.
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Otel'de konuk servisi

Kalkış saati
Odadan çıkış saati: öğlen kalkış sürenizi uzatmak
isterseniz, lütfen (3) numaralı telefondan resepsiyon
bölümünüyla arayınız.

Alternatif Direktör
Alternatif Direktör tüm aramalarınıza cevap
 vermeye ve istediğiniz zaman (3) numaralı 
telefondan size hizmet vermeye hazırdır.

 
Uyandırma çağrıları
Resepsiyon bölümünden veya odanızdaki telefonu
programlayarak uyandırma çağrıları talebinde
bulunabilirsiniz.

Yangın
Lütfen temel bilgileri inceleyin ve daha fazla bilgi
için lütfen (3) numaralı resepsiyon bölümünüyla
arayınız.

Otel rezervasyonlarımız
Otellerimizden birinde yapacağınız rezervasyonlar
için lütfen 1924 numaralı rezervasyon resepsiyon
bölümünüyla arayınız.

Temizlik hizmeti
Temizlik hizmeti, akşam servisi dahil olmak üzere 
günde iki kez odanızla ilgilenir.

İnternet servisi
İşadamları merkezinde internet hizmeti mevcuttur,
daha fazla bilgi için lütfen (3) numaralı telefondan
resepsiyon bölümünüyla arayınız.
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Bagaj servisi
Çantanız veya bagajınızla ilgilenmek veya çanta ve
bagajla ilgili herhangi bir yardım talep etmek için
lütfen (7) numaralı telefondan bagaj servisiyle arayınız
(Otel konuk servisi).

Otel'de konuk servisi

Oda hizmeti
24 saat oda servisi mevcuttur.Lütfen oda menüsünü
inceleyiniz,daha fazla bilgi için lütfen lütfen (0) numaralı
telefondan oda servisiyle arayınız.

Sekreterlik hizmeti
Bu hizmet, resepsiyon lobisinde bulunan iş merkezi
aracılığıyla güvence altına alınabilir.

Oda kasası
Değerli eşyalarınızı tamamen güvende tutmak için
gardırop içerisine elektronik kasa temin ettik.Odanızdaki
kasayı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız,
lütfen kasanın içindeki talimatları inceleyin veya (3)
numaralı resepsiyonu arayınız.
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Telefon bilgisi ve acil numaralar



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ayrıca, telefon panelinde hızlı arama özelliği mevcuttur, aşağıdaki
hizmetleri almak için doğrudan arayabilirsiniz.
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Acil doğrudan 

Dış hat (şehir içi)

Şehir dışına aramak için

 Odalar arasında oda numarası + (2)

(Uluslararası Mobil) (0)

0

9

Biri dört numaradan, diğeri üç numaradan oluşan iki tip odamız vardır, üç
numaradan oluşan odaları aramak isterseniz, oda numarasının öncesi 2
numarayı koyunuz. Örneğin, 111 numaralı odayı aramak için 2111'e basın.
Ancak dört numaradan oluşan odaları aramak istediğinizde, başlangıçta
herhangi bir numara eklemenize gerek yoktur.

Santral

Rezervasyonlar

Resepsiyon

iç denetim

 Restoran

Çamaşır makinesi

0

1924

3

4

5

6
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Acil durumlar – kazalar
Bir kaza veya herhangi bir acil durumda
(0) numaral telefondan santralla arayınızı

İlk yardım
(Otelde ilk yardım çantaları mevcuttur, lütfen (3
numaralı telefondan resepsiyon bölümünyla 
.arayınız

Yangın alarmı
Yangın durumunda, acil durum ilan etmek için lütfen
hemen (0) numaraya bildirin. Odanızın içinde veya
uygun herhangi bir yerde bulunan yangın alarm
butonunun camını kırınız. Odayı hemen terk edin
ve kapıyı arkanızdan kapatınız. Yangını kendiniz 
 kontrol etmeye çalışmayınız. Oteli daha güvenli 
 bir yere  odadan çıkın veya içeride herhangi bir
.yerden çıkınız

Otopark
Siz değerli misafirlerimize otopark hizmeti
.(vermekten memnuniyet duyarız (mümkünse 

Otel rezervasyonlarımız
 Rezervasyonlar veya rezervasyonları onaylamak
 için (ekücretler) Lütfen Sorguları Görevlisi
.Concierge) ilearayanız)
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Temel bilgiler
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Önleyici güvenlik önlemleri

Odanızda mutfak eşyaları kullanmayın
 Yatakta sigara içmek yasaktır
Odadan çıkmadan önce odanızdaki tüm
yanıcı maddelerin söndürüldüğünden emin
olun.
Odanızda yangın çıkması durumunda, yangın
çıkmaması için kapıyı kapatınız ve yangın
küçük olse söndürücüyü kullanınız, odanıza
döndüğünüzde ihtiyaç duyabileceğiniz için
oda kartınızı her zaman yanınızda
bulundurunuz.
 Odanızda duman kokusu alırsanız, klimayı
kapatın ve yardım için resepsiyonu arayınız.
 Çoğu ölümün yangına maruz kalma sonucu
değil, yangınla ilişkili duman ve zehirli
gazlardan kaynaklandığını unutmayın.
 Mümkün olduğu kadar yere yakın durun ve
asla asansörü kullanmayın. Bu çok temel bir
bilgidir.

Yangın alarmı
Yangın alarmları düzenli olarak test edilmektedir, bu
nedenle misafir iletişim ekibi sizi önceden
bilgilendireceği için panik yapmamanızı rica ederiz.
Bunun dışında diğer uyarılara cevap vermenizi
 ve acil
duruma göre hareket etmenizi rica ederiz.

Değerli eşyalarınız
Uzlaşmazlığın, kasanın, topun sizin adınıza
sıralanmasını sağlamak için odanızdaki değerli
eşyalardan otelin sorumlu tutulamayacağını
üzülerek bildiririz.
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Yemek menusu



Kahvaltı
(06:00-11:00 saatleri arasında servis edilir)

 

Kontinental kahvaltı (45 riyal)
Taze portakal suyu, fırın sepeti (ekmek, kruvasan,
Danimarka hamur işleri ve tost), reçel, tereyağı ve
bal, taze meyve dilimleri, seçeceğiniz iki yumurta,
sütlü çay veya kahve.

        Oryantal kahvaltısı (50 riyal)
Taze portakal suyu, arap ekmeği, dilediğiniz iki
yumurta, labne beyaz peynir, humus, turşu,
geleneksel baharatlarla birlikte bakla ve tercihinize
göre sütlü kahve veya çay.

Amerikan kahvaltısı (50 riyal)
Taze meyve suyu (portakal veya greyfurt)
Fırın sepeti (fransız ekmeği, kruvasan, danimarka
hamur işleri, tost) Reçel, tereyağı, bal, tütsülenmiş et dilimleri veya
sosisler ile dilediğiniz iki yumurta, kızarmış patates ve ızgara
domates, sıcak sütlü mısır gevreği, çay, kahve veya sıcak çikolata.

Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
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Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla
(14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



 
    
 
Sade yoğurt veya meyveli yoğurt (5 riyal)

Seçtiğiniz göre sebzeli, peynirli veya kızarmış gözlü omlet (15riyal)

Haşlanmış yumurta (2 parça) (10 riyal)

Geleneksel çeşnili bakla (15 riyal)

Peynir veya soğuk et tabağını karıştırın (30 riyal)

Marble soslu Pankek (20 riyal)

Izgara dana sosis (20 riyal)

Mevsim meyve dilimleri (20 riyal)

      Beyaz ve Arap ballıyla fırın sepeti (Danimarka kruvasan, İngiliz
pastası, beyaz ekmek) servis edilir. (20 riyal)
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İstek üzerine kahvaltı (24 saat)

Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



Öğle ve Akşam yemeği
(01:00 - 23:00 saatleri arasında servis edilir)

 
 Çorba

      Günün çorbası (20 riyal)
Krema, domates veya tavuk çorbası seçiminiz.

 Mazeler
Füme somon (45 riyal)
Malba tost eşliğinde marul, kapari ve turp sos ile servis edilir.

     Oryantal Mezeleri (40 riyal)
Humus, mutabal, tabbouleh, asma yaprağı, fattoush, içli köfte
ve sambusek karışımı

      Oryantal mezeler, tek kişilik yemekler seçiminiz:
Humus (15 riyal)
Mutabbal (15 riyal)
Tabbule (15 riyal)
Asma Yaprağı (15 riyal)
Fattuş (15 riyal)
İçli köfte (15 riyal)
Sambousek (15 riyal)
     Yeşil salata (15 riyal)
Salatalık - marul - havuç – domates en sevdiğiniz sos ile
servis
edilir.
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Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



     Bahar rulosu (20 riyal)
Taze sebze dolması veya yağda kızartılmış tavuk ve soya sosu ile
servis edilen rulolar.

Makarna
Spagetti (25 riyal)
Kıyılmış et sosu, napolitan      sos veya krema sos ile servis edilir.

Çin Eriştesi (25 riyal)
Taze sebzelerle pişirilmiş Çin usulü erişte veya soya soslu tavuk.

Lazanya (30 riyal)
Kıyılmış et, beşamel ve parmesan peyniri ile servis edilir.

Ana yemek

Tavuk göğüsleri (45 riyal)
Patates kızartması ve sote sebzeler ile sarımsaklı mayonez soslu
kızarmış tavuk göğsü servis edilir.

Dana fileto (65 riyal)
Biber veya mantar soslu ızgara dana eti patates püresi ve sote
sebzelerle servis edilir.
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Öğle ve Akşam yemeği
(01:00 - 23:00 saatleri arasında servis edilir)

 
 

Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



Hammour balığı (65 riyal)
Tereyağı ve limonlu sebze soslu ızgara veya kızarmış balık,
patates püresi ve sote sebzelerle servis edilir.

Izgara veya kızarmış karides (70 riyal)
Safran sos, pilav ve sotelenmiş sebzelerle servis edilir.

Koyun eti (60 riyal)
Kuzu budu patates püresi ve sotelenmiş sebzelerle servis edilir

Et veya tavuk kabsa (45 riyal)
Suudi usulü et veya tavuk kabsa seçiminiz

Sığır veya tavuk biryani (50 riyal)
Hint usulü sığır eti veya tavuk biryani seçiminiz, raita salatası ile
servis edilir.

Garnitürler (24 saat)
      Patates kızartması  (10 riyal)
      Beyaz pirinç (10 riyal)
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Öğle ve Akşam yemeği
(01:00 - 23:00 saatleri arasında servis edilir)

 
 

Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



Lunch & Dinner
Served From 1.00 pm to 11.00 pm

 
 Sandviçler

Seçtiğinize göre sandviç (35 riyal)
Ton balığı, İsviçre peyniri veya füme hindi
Turşu, marul, domates ve patates kızartması ile doldurulmuş
tost ekmeği ile servis edilir.

Kulüp sandviçi (40 riyal)
Füme hindi, dana mortadella, cheddar peyniri, haşlanmış
yumurta, patates kızartması ve turşu ile servis edilir.

Sığır eti veya tavuk burger (35 riyal)
Patates kızartması ile sade, peynirli veya yumurtalı burger ile
servis edilir.

Galfrizi sebzeleri (30 riyal)
Hint sosu ve beyaz pirinç ile sebze ile servis edilir.

Tavada kızartılmış sebzeler (30 riyal)
Çin usulü pişirilmiş sebzeler, sebzeli kızarmış pilav ile servis
edilir.

Çocuklar
Tom ve Jerry sandviçi (20 riyal)
Patates kızartması ile dana burger sandviç

Tavuk Nuggets Kurabiye (18 riyal)
Patates kızartması ve mayonez ile küçük kızarmış tavuk
parçaları servis edilir.
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Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



Tatlılar

Taze meyve salatası (25 riyal)

kremalı karamel (20 riyal)

Taze meyve parçaları (30 riyal)

Oryantal tatlı çeşitleri (35 riyal)

Çikolatalı kek, vanilyalı veya meyveli tart (20 riyal)

Ümmü Ali (20 riyal)
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Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats

Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).



İçecekler
 Taze meyve suları (15 riyal)

Portakal, greyfurt, limon veya havuç suyu seçiminiz

Taze meyve kokteyli suyu (18 riyal)

Küçük maden suyu (3 riyal)

Büyük maden suyu (6 riyal)

Küçük köpüklü su (12 riyal)

Ferahlatıcı ve diyet içecekler

Pepsi - 7up - Miranda (5 riyal)

Farklı aromalı Musiye malt içeceği (10 riyal)

sıcak içecekler

Sıcak çikolata (15 riyal)

Çift espresso (15 riyal)

Tek espresso (12 riyal)

kapuçino (15 riyal)

Türk kahvesi (15 riyal)

Çay (12 riyal)

Tarihli Suudi cezve (35 riyal)
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Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats

Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).
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Sağlıklı yemek menüsü 
 

 

2 haşlanmış yumurta + 2 parça peynir veya labne + esmer tost +

taze sebze dilimleri + şekersiz çay veya kahve (300 kalori) (40riyal)

 

Kahvaltı
 

(06:00 - 11:00 saatleri arasında servis edilir) 
 

öğle ya da akşam yemeği
 

(01:00 - 23:00 saatleri arasında servis edilir) 
 

Seçiminiz: -

80 gram ızgara somon dilimi + haşlanmış patates + yeşil fasulye

(350 kalori) (50 riyal)

80 gram sebzeli beyaz pirinç + 80 gram et + yeşil salata 

(400kalori) (50 riyal)

80 gram pirinç + 80 gram şiş tawook + yeşil salata 

(400 kalori) (45riyal)

80 gram pirinç + 80 gram et veya tavuk köftesi + yeşil salata

 (400kalori) (45 riyal)

Yulaf çorbası + tavuk göğsü + taze sebze dilimleri

 (250 kalori) (45riyal)

Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).
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Günün her saati mevcut

Az yağlı yoğurt 

(120 kalori) (5 riyal)

Portakal suyu 

(112 kalori) (15 riyal)

Yağsız sütlü mısır gevreği

(130 kalori) (20 riyal)

Sağlıklı yemek menüsü 
 

Vejeteryanlar için uyguns günde 24 saats
Gıda Alerjisi Bilgi Listesi
Alerjenler ve ürünleri şunlardır: (1) Gluten içeren tahıllar (2) Kabuklular (3)
Yumurtalar (4) Balık (5) Fıstık (6) Soya fasulyesi (7) Süt (8) Fındık (9) Kereviz (10)
Hardal (11) Tohumlar Susam (12) Kükürt dioksit ve sülfat (13) Acı bakla (14)Yumuşakçalar 
(fiyatlara katma değer vergisi içeridir).
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Otel
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Otel


