








لطاملــا كان املاضــي أجمــل، وأبســط، وألن الســر مــع قافلــة االنفتــاح و التغيــر والتطــور 
ــد منــه، هنــا نشــأت فكــرة املنجــب لتكــون، والتــي تهــدف جلمــع أفــكار المعــة، مضيئــة،  ال ب
ســاهم يف طرحهــا وجتميعهــا عقــول قطريــة شــابة، ذاقــت بســاطة املاضــي ومل تشــبع 

ــذي ال غنــى عنــه.  منــه، وروعــة التطــور و االبتــكار ال

تقــوم فكــرة املطعــم علــى تأكيــد أهميــة اإلعتــزاز بالــراث القطــري وتقدميــة كمــا هــو 
بشــكل يعــود علــى الفــرد واجملتمــع القطــري باملنفعــة والتميــز. وهــو ال يقتصــر علــى كونــه 
مشــروع ربحــي فقــط، بــل جتربــة حقيقــة تأخــذك لتستشــعر جمــال التفاصيــل واألصالــة 

القطريــة يف الضيافــة.

وحيــث أمكــن حتقيــق هــذا الهــدف. فقــد مت تأســيس مطعــم »املنجــب«. و هــو مــكان 
ــة األصيلــة ممزوجــة بفرصــة حقيقــة  ــة القطري ــه باملأكــوالت الراثي ــك االســتمتاع في ميكن
لالســتمتاع بتجربــة حيــة يف حضــن املاضــي البســيط. والغــوص يف أعمــاق كــرم الضيافــة 

وأســلوبها األصيــل يف دولــة قطــر.

حكايتنا









كلمــة "املنجــب" جــاءت مــن فخرنــا بلغتنــا القطريــة العاميــة البســيطة وتســتعمل بكــره 
قدميــا وبقلــة يف الوقــت احلــايل، وهــي كلمــة عاميــة تســتخدم لــدى الكثــر مــن النــاس 
وباألخــص كبــار الســن الذيــن ال يزالــون يتناولــون اســتخدام اللغــة العاميــة ويتمســكون 
ــذي يتــم تقــدمي الطعــام  بشــكل ملحــوظ براثهــم وثقافتهــم. وتعنــي الوعــاء اخلشــبي ال

فيــه. وتســتخدم كفعــل أيضــا مثــال ) نَجــَب الطعــام( أي جهــزه للتقــدمي.

مــن بــن احلداثــة والبســاطة مت تصميــم املطعــم بجلســاته وبيئتــه املميزة بــروح ممتزجة 
بــن اللونــن األزرق واألبيــض ليصــل بكــم مــن املاضــي إىل احلاضــر بلمســات قطريــة مبدعــة 

تــري حواســكم.

ماهو املنجب

من وحي تراثنا العريق ..





أن نكــون مطعــم رائــد يف إعــداد أطبــاق املائــدة القطريــة الشــهية ونقدمهــا بطريقــة حديثــة 
ومبتكــرة ترضــى النخبــة وأصحــاب الــذوق الرفيــع.

استقطاب السياح والعمالء من كل بالد العامل وإيصال جاذبية األطباق الشعبية القطرية 
للعاملية.

ــا حتقيــق  ــر اجلــودة العامليــة والقــدرة علــى مشــاركة عمالئن ــز بأعلــى معاي حتقيــق التمي
رغباتهــم وتقــدمي خدمــة راقيــة وأســاليب مبتكــرة بكــوادر مؤهلــة وإدارة قطريــة متمكنــة 

تنــال ثقــة عمالئنــا األعــزاء.

رؤيتنا..

أهدافنا..

رسالتنا ..





- تقدمي املأكوالت الراقية طوال اليوم داخل املطعم والطلبات اخلارجية

   على مدار األسبوع.

- توصيل الطلبات عن طريق تطبيقات الهاتف كاريدج ، طلبات ورفيق على مدار األسبوع.

- إعداد وجتهيز البوفيهات الراقية للحفالت اخلارجية واألعراس واملناسبات

اخملتلفة لألفراد واملؤسسات والهيئات احلكومية والسفارات.

- إعداد وجتهيز البوفيهات الراقية للمناسبات الرسمية لكبار الشخصيات.

- إستقبال الوفود والسياح وإتاحة فرصة لتجربة الضيافة القطرية.

خدماتنا ..

ألنكــم لســتم جمــرد عمــالء نعدكم مبا يســركم ويرضي ذائقتكــم الرفيعة، ننتظــر اقراحاتكم 
ونتشــرف بزيارتكم دومًا.

وعد منا ..








