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أنشأت ”سيريان غورميه“ من شغف التراث التقليدي للمونة 
السورية ”التخزين الموسمي“ للمواد الغذائية وعلى نطاق 

واسع خصوصًا في سوريا و العديد من دول المشرق 
العربي.

”سيريان غورميه“ هي مجموعة مميزة من المنتجات محلية 
الصنع المعدة باستخدام فن إعداد الطعام التقليدي 

والتي تستخدم المكون الطبيعي معدة و منتجة وفق 
التقاليد المتوارثة وخال من المواد الحافظة.

Syrian Gourmet was born out of a passion for the 
traditional heritage of. the ‘Moune’ or ‘seasonal storing’ of 
food, a custom widespread in Syria and many countries 

of the Levant region. 
 Syrian Gourmet is a line of homemade products using 

the art of traditional food preparation.
It only uses natural ingredients and is produced with the 

utmost respect of traditions.

LITTLE
ABOUT US

لمحة عن
سيريان غورميه





MISSION
Syrian Gourmet is the Mouné brought to your homes. It is a brand 

you can trust for your family and loved ones.

VISION
Syrian Gourmet comes from preserved nature and is the best taste 

of traditional Moune products.

PERFECT INGREDIENTS
Syrian Gourmet ingredients are carefully selected from a home 
grown farm in beautiful Lattakia, in coastal Syria. The fruits and 

vegetables are grown with the utmost respect of nature and we 
make sure to only select the best quality. 

PERFECET PRODUCTION
The natural ingredients are shipped from their main resources 
where all traditional recipes are cooked following the ancient 

manners.

المهمة
”سيريان غورميه“ هي المونة الخاصة ببيوتكم، إنها ماركة يمكنك 

الوثوق بها لعائلتك وأحبائك.

الرؤية
”سيريان غورميه“ تأتي من بيئة طبيعية لتقدم أفضل طعم لمنتجات 

المونة التقليدية.

أفضل المكونات
يتم اختيار مكونات ”سيريان غورميه“ بعناية فائقة  من بيئة زراعية محلية 

في مدينة  الالذقية الجميلة على الساحل السوري حيث تزرع الفواكه 
والخضروات ليتم اختيار الثمرة األفضل لكم.

أفضل إنتاج
يتم شحن جميع المكونات الطبيعية من مصادرها األساسية حيث يتم 

تحضير و طهي جميع الوصفات التقليدية بالطرق القديمة المتوارثة.

GOAL AND
EXPERTISE





PRESERVES
مونة

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Makdous

Zaatar extra

Thyme

Turnip Pickles

Pickled cucumber

550 g

300 g

400 g

600 g

600 g

مكدوس

زعتر أكسترا

زعتر بلدي كيس

مخلل لفت

مخلل خيار 





PRESERVES
مونة

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Dry grape
leaves

Sweet corn

Dried molokhia

Artichoke

Cow ghee 

400 g

360 g

200 g

600 g
1250 g

500 g

ورق عنب ناشف

ذرة حلوة

ملوخية مجففة

ارضي شوكي

سمن حيواني





OLIVES & OLIVE OIL
زيتون وزيت الزيتون

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Green olives

Black olives

Extra virgin
olive oil

Virgin
olive oil

Green
olive paste 

Black
olive paste

1000 g

660 g

500 ml

750 ml

260 g

260 g

زيتون أخضر مفقش

زيتون أسود / عطون

زيت زيتون بكر ممتاز

زيت زيتون نخب أول

معجون زيتون

معجون عطون





HONEY
عسل

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Citrus honey

Elm honey

Caper honey

Eucalyptus honey

Anise honey

Thorny flowers honey

Mountain honey

Black cumin honey

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

400 g

عسل حمضيات

عسل الدردار

عسل قبار

عسل كينا

عسل يانسون

عسل شوكيات

عسل جبلي

عسل بركة





JAM
مربيات

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Strawberry jam

Apricot jam

Fig jam

Narenj jam

430 g
800 g

430 g
800 g

430 g
800 g

800 g

مربى الفريز قطع

مربى المشمش قطع

مربى التين االخضر

مربى النارنج قطع





HALAWA & TAHINI
حالوة وطحينة

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Halawa

Halawa with pistachios

Tahini

400 g

400 g

300 g
1000 g

حالوة سادة 

حالوة محشية فستق

طحينة السمسم





DISTILLERS
مقطرات

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Natural blossoms water

Rose water

250 ml

250 ml

ماء زهر نارنج 

ماء الورد





TOMATO PASTE
بندورة محفوظة

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Tomato paste 1350 g

660 g
دبس البندورة





READY TO EAT
طبخات جاهزة

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Baked okra

Mousaka'a

Molokhial

Green beans with oil

Yalanji grape leaves

315 g

315 g

315 g

315 g

600 g
300 g

بامية

مسقعة

ملوخية

فاصوليا

ياالنجي ورق عنب





VINEGAR
خل

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Apple cider vinegar

White Vinegar

500 ml

500 ml

خل التفاح عادي

خل ابيض





CHOCOLATE SPREAD
شوكوال

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Chocolate Spread 300 g

700 g
شوكوال





MOLASSES
منتجات دبس

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Carob Molasses

Pomegranate Molasses

350 g

350 g

دبس الخرنوب

دبس الرمان





NUTS
مكسرات

PRODUCT WEIGHTالمنتج
Sugar coated almond

Sugar coated
chickpeas

Mixed nuts regular

Mixed nuts extra

Pistachios

175 g
375 g

170 g
375 g

275 g

300 g

275 g

ملبس لوز

قضامة سكرية

مكسرات خلطة عادية

مكسرات خلطة اكسترا

فستق حلبي



خدمة الزبائن
+963 998990099
+963 998990008

info@skyjoud.com


