
 08/09/2020  

Messrs. Hotel Establishments’ General Managers السادة/ مدراء المنشآت الفندقية المحترمين

 

Circular No. 65/2020 تعميم رقم 65/2020

Subject: Kosher food - Hotel Establishments المـوضوع: طعام الكوشر - المنشآت الفندقية

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Based on the commitment of the Department of
Culture and Tourism – Abu Dhabi to ensure certain
foods are available for all visitors and tourists in
the emirate of Abu Dhabi, please note that all hotel
establishments are advised to include Kosher food
options on room service menus and at all food &
beverage outlets in their establishments.

انطالقا من التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بضمان توفيرأطعمة
معينة لجميع الزوار والسياح في إمارة أبوظبي، يُرجى من جميع المنشآت
الفندقية تضمين خيارات طعام الكوشر في قوائم خدمة الغرف وجميع

منافذ المأكوالت والمشروبات في منشآتهم.

Accordingly, the Department of Culture and Tourism
- Abu Dhabi is instructing all hotel establishments
of the following:

To seek Kosher certification for handling
kosher meals.
To designate an area in all kitchens for Kosher
food preparation.
To label Kosher menu items with a clear and
visible label/reference with a recognisable
symbol that denotes ‘Kosher’, as per acquired
certification.

وعليه، فإن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي توجه جميع المنشآت الفندقية
االلتزام بما يلي:

 

الحصول على شهادة كوشر للتعامل مع وجبات الكوشر.
 تخصيص منطقة في جميع المطابخ لتحضير طعام الكوشر.

تسمية عناصر قائمة الكوشر بعالمة / مرجع واضح ومرئي برمز
يمكن التعرف عليه يشير إلى "موافق للشريعة اليهودية"، وفقًا

للشهادة التي تم الحصول عليها.

Thank you for your cooperation and adherence to
implement Kosher food standards in Abu Dhabi.

نشكركم على تعاونكم ونأمل التزامكم تطبيق معايير طعام الكوشر في
أبوظبي.

Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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