
 

 سحر اليونان في كازينو لبنان

 كازينو لبنان -قسم التسويق

كريبةةةةيليال يبةةةة   السةةةة اري الييّاّييةةةة  ،ةةةةا لبّةةةةاض  ي با ةةةةري  ةةةةض  ر  اأ برعايةةةة 

اال  Senses of Greece هرجةةةاض كةةةاويّي لبّةةةاض  ظيميةةةّ  الحك ةةة  يال  سةةة   علةةةر اةةةري

،ةةةضي  يج ةةةي بةةةيضال قبةةةيه  هرجةةةاض   يلةةةيي  15الةةةر 4 طعةةةم ما  اراّ"ةةةايم المةةةي اي  ةةةض 

ي،ةةةضي ال"ّةةةان الييّةةةاّاي  Arthur Arakelyan الطهةةةا  ةةةض بةةة   االريةةة   ةةةي ال ةةةي 

الاةةةا سا ةةةعي اأجةةةيان ببا ةةة   ةةةض  Tina Alexopoulouالعريةةة   ةةةي ال "ّييةةة  ال ةةةهيري 

  ج ي األاّا علر ي ي ر مات الويربا يالسيرااكا يسياهاه 

ياعةةةةةايض مكةةةةةاويّي لبّةةةةةاضم  ةةةةةي ،بعةةةةة  ال هرجةةةةةاض البراويلةةةةةاي  الكةةةةةيباي يااسةةةةةباّاي  

بةةةةة   االريةةةةة  بج الييةةةةة  ريح الييّةةةةةاض يالسةةةةة اري الييّاّييةةةةة  ،ةةةةةا بيةةةةةريت اساح ةةةةةار 

ه  ايطعا ه ا يسيقاه  الاقلي يي الذي ي به الر ح ي كبير ال طبخ اللبّاّاي

Tina Alexopoulou 

كةةةةااو ءةةةةاو ب يووTinaفنانةةةةروفة بفةةةةرو الغانءةةةةاوي لنةةةةالو نيةةةةان و لةةةةا  وي يلن ةةةةرو

جو ةةروفةة ويوسةة غ روفةة وي  ونةةااوكيةةاو ةةا ك و ةةا  يوفةة وي ةمنةةموفةة وي ةةة ب وي 

صو تكةةةة ن وي يخّصةةةةوي ةةةةنوف نسةةةةاوبسونسةةةة يول يلوي ةةةةة  وي يوسةةةة غ ّووعا ي ّةةةةر

وف ل ناوف  كو يو)ي يينلروبي يلن روبي س اسروي  ونان روي شء  ة( و

و فختلفوف ويلنياطوسةةةة وي  كسةةةةو و ووف يروفوسةةةة غ روياعةةةةرو ءاول  يوعم وأسةةةةّ

ي يوسةةةةة غ روكا اا وبي سةةةةةوننيوبي يوسةةةةة غ روي بل ن رنو  نوجاننويل ان وي  ونان رو

وطبةاً 

 Arakelyanالشيف 

نوبعيلوو2010لخّ جوي ش فوآ لو وأ يك ل ااوف و"فم سروفنواوي طء "وف وي ةامو

يلف ووني  ونان ّريبلوفس  لهوكخب  و ستشا ّيوب ئ سو لطءاةوف وعم وف وأه ّوي يطاع و

 & RELAIS أاونصبحوعضويًوف ونا يوي طءاةوي ةا ي ّوو2017ي ذيويّو هوف وي ةامو

CHATEAUX و



ليّ سوي شةةةةة فوأ يك ل ااوف وفااّ وعمّةوأ   هاولثضةةةةة  و يا وي بث وب غمبفهوي نو

 .لغمن وأطاننوي يطبخوي  ونانّ وي ة نقف وكا ننوو بناانونالنوفةهو لفهوي كب  و

نوف وعلنولّ يسهوي يطّلو2019 يي روبفي ّزةونغمّفءاوي كا ننووف ويتاموع فوأفس اٌ و

علنوأجيلوفنظ و خل جوجون هنوبيعميًوفثبّ هو نشةةاطا وجمنمةويبلوفوسةةي وي خ نفو

 بي شتالوي غا ف   
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