
1 
 

 

 نمبر تشخیصیه کابل صالون های عرویس  و رستورانت ها ی شهر  اسم  شماره

 0444090009 صالون عروسی قصر عروسی ستاره ها 1

 1404111411 صالون عروسی قصر کابل 9

 1404099414 صالون عروسی شب طالئی 1

 1409990414 صالون عروسی قصر بینظیر 0

 0444909000 صالون عروسی کابل 0

 0444010111 صالون عروسی ستاره 9

 1491099410 صالون عروسی کابل ننداری 7

 1401010410 صالون عروسی آریانا کابل 0

 0444909000 صالون عرسی قصر لیلی 0

 0444111770 صالون عروسی مروارید 14

 1400990410 صالون عروسی پیوند قلبها غرب 11

 1409701417 صالون عروسی کابل دبی 19

 0441490019 صالون عروسی بهارامید 11

 1490901410 صالون عروسی کابل سبز 10

 0444970410 صالون عروسی هشر نو 10

 0444907100 صاولون عروسی قصر دنیا 19

 0444119000 صالون عروسی روشن مارکوپولو 17

 0444490011 صالون عروسی قصر دبی 10

 0441919014 صالون عروسی الماس غرب 10

 0444041704 صالون عروسی پراویال ) صدف ( 94

 1409790417 صالون عروسی تاج طالئی 91

 1404700410 صالون عروسی برگ سبز 99

 1407904410 صالون عروسی قلب آسیا  ) الجورد ( 91

 1001010411 صالن عروسی لکی فایف 90

 0444717404 صالون عروسی شهزاده شهر 90

 0449910471 کرستالصالون عروسی  99

 0444070010 صالون عروسی ستاره شهر 97

 0444144109 صالون عروسی بهشت زنده گی 90

  صالون عروسی تاالر پیروزی 90

 0444011044 صالون عروسی ستاره طالئی 14

 1490109410 صالون عروسی خراسان 11

 144919041 صالون عروسی ممتاز محل 19

 0444799107 شهرصالون عروسی اطلس  11

 0444110101 صالون عروسی ستاره شرق ) استانبول ( 10

 0444000000 صالون عروسی قصر زرین 10

 0444140049 صالون عروسی همسفر 19

 0444040090 صالون عروسی شاهین 17

 0444010141 صالون عروسی افغان پامیر ) آرئزی شهر ( 10

 0444090400 صالون عروسی افغان مارکوپولو 10

 0444190407 صالون عروسی نوی باختر 04

 0444119901 صالون عروسی الماس شرق 01

 0444199070 صالون عروسی افغان خیبر 09

 1490947410 صالون عروسی هزار یکشب  01

 1449174417 صالون عروسی پروان  00

 044001909 صالون عروسی شهر  00

 0444470144 صالون عروسی آمو  09

 0449947009 صالون عروسی گلها  07

 0444104074 صالون عروسی پیوند قلبها  00
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 1417170410 صالون عروسی شام پاریس  00

 1417170410 صالون عروسی قصر پاریس  04

 0444110719 صاولن عروسی اورانوس  01

 0444799100 خانه خورشید  09

 1440109410 صالون عروسی شمشاد  01

  صاولن عروسی قصر خورشید کارته چهار  00

 0441411090 صالون عروسی خلیج  00

 04441199990 صالون عروسی کابل شاهان  09

 1410710419 صالون عروسی کابل پاریس 07

  صالون عروسی گلزاد  00

 0441911409 صالون عروسی نور افشان ) دبی مرینا ( 00

 1401940419 صالون عروسی انصاف  94

 0444007079 صالون عروسی بهار سبز ) قصر میهن (  91

 0441400041 صالون عروسی قصر نوین  99

 1407701410 صاولن عروسی ستاره آریا  91

 0444099014 صالون عروسی سلطان شهر  90

 1400909410 صالون عروسی بابه امیر  90

 0441190119 صالون عروسی ستاره شب  99

 0449109900 صالون عروسی قصر رویا  97

 0444179017 صالون عروسی موج محبت  90

 0441017017 صالون عروسی بینظیر غرب  90

 0441009497 صاولن عروسی نوید قلبها  74

 0441100041 صالون عروسی وصال  71

 0444497904 صاولن عروسی بهار سراب  79

 0441010011 صاولن عروسی مهر  71

 0441991117 صاولن عروسی ستاره برچی  70

  صالن عروسی خاطره ها  70

 0441000710 صالون عروسی قصر خورشید  79

 1400009414 صالون عروسی قصر مهتاب  77

 0441970700 صاولن عروسی آریانا  70

 0441911000 صالون عروسی آسمائی  70

 0441999710 صالون عروسی خوشی ها  04

 0441090009 صالون عروسی باران  01

  صالون عروسی شایسته  09

 0441740040 صالون عروسی میالد نور  01

 0444007711 صالون عروسی وصال قلبها  00

 0444090901 صالون عروشسی رسم زنده گی  00

 0441019197 صالون عروسی کمال  09

 1447900909 استقالل   07

 0441100001 صالون عروسی پیوند  00

 1401070411 رستورانت گولدن ستار  00

 0441101909 (9رستورانت لذت آسیا نمبر ) 04

 1419701419 رستورانت استانبول  01

 1409009417 رستورانت لبنانیس توارنا 09

 1490091417 هوتل هرات 01

 7440000410 رستورانت طبانی 00

 1491799410 رستورانت لکی تاون  00

 0444097010 رستورانت لگاردن ) باغ تایمنی (  09

 1411070414 رستورانت لوبسترو  07
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 0444994001 رستورانت چاینیز تانگ  00

 0444000900 رستورانت فامیلی استانبول  00

 1441990417 رستورانت فالور استرید  144

 0444117979 رستورانت و کافی شاپ تیبل تاک  141

 1401010410 رستورانت ایوریست  149

 1400000410 رستورانت نمستی هندیا  141

 0444940010 رستورانت و مهمان خانه مترو پول 140

 0444197971 رستورانت ای اف سی انترکانتننتال  140

 1490910414 رستورانت نگین آسیا  149

 0444404017 رستورانت بنتویا  147

 7444109410 رستورانت کپچینو  140

 1409997410 رستورانت صوفی  140

 1401900411 رستورانت گلدن کی سی فود  114

 0444100970 رستورانت کابل استار  111

 0444000971 رستورانت گلستان قرغه  119

 meal to go  7440190414رستورانت  111

 0441911910 رستورانت موالناترک دونر  110

 0441707101 رستورانت دی لونچ  110

 0441990010 رستورانت سه سناره شام غزل  119

 7440940411 رستورانت لی پلیکن کافی بولنیجر 117

 1401974410 رستورانت بوکاد چو  110

 0444091000 رستورانت کابل دربار  110

 0444009700 (  Omniaهوتلداری اومینه )  194

 1400144419 رستورانت سنترال  191

 1491000419 رستورانت کاروان  199

 0444001000 رستورانت کافی شاپ حجره  191

 1401971411 رستورانت رومی  190

 0444000794 رستورانت کورین  190

 0444147494 رستورانت فریدم بیس  199

 0441409900 رستورانت زید کابل  197

 0444047010 رستورانت افغانستان کابل چینا  190

  رستورانت سپوژمی قرغه  190

 7449901419 رستورانت واخان  114

 0444001910 رستورانت هوسانه  111

  1رستورانت دیزاین کافی نمبر  119

  9رستورانت دیزاین کافی نمبر  111

 0441001000 رستورانت کوزین  110

 0441409900 هوتلداری دریاولیچ  110

 0444111109 رستورانت کابل کروکی  119

 0441707999 مهمانخانه دی لونج 117

 0444900011 مهمانخانه و رستورانت ولیزاده  110

 1407970419 سیدار گیست هاوس و رستورانت  110

 1449044410 مهمانخانه و رستورانت نیکزاد  104

 0444000701 مهمانخانه دیلیکس  101

 0444440799 مهمانخانه هرات فیصل  109

 0444900119 مهمانخانه و رستورانت بهارستان آریا  101

 0444919990 مهمانخانه شهر نو  100

 04449991100 مهمانخانه و رستورانت ریون ری میال  100

 0444490071 مهمانخانه روشن پالزا  109
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 1410000410 مهمانخانه سروستان  107

 1410711410 مهمانخانه صلصال  100

 0444400191 مهمانخانه آیرو  100

 0444100190 مهمانخانه افغان ها برای فردا  104

 0444997700 مهمانخانه کلبه باستان 101

 0441707999 مهانخانه دی لونچ  109

 0444900491 ) اسم جدیدمهمانخانه و رستورانت پایتخت (  9مهمانخانه سنترال 101

 0444999040 مهمانخانه دیانااین  100

 0444990919 مهمانخانه سلطان غزنه  100

 0444190090 مهمانخانه مارکوپولواین  109

107 Lediwan dumonde   1400110410 

  مهمانخانه اومیگا  100

 0441470104 مهمانخانه علی تغیراسم ) ویگا (فعال آرین   100

 0444047041 مهانخانه شمشاد  194

 1409900414  9مهمانخانه آسا  191

 1407719411 1مهمانخانه آسا  199

 0444940900 مهمانخانه کابل الدج  191

 1419109419 مهمانخانه کلبه روستا  190

 0444494014 مهمانخانه صوفی  190

 1419400410 مهمانخانه نوی قصر پارک  199

197 Catering beyond border    

 0444977101 مهمانخانه انترنشنل کلپ  190

 0441100704 777مهمانخانه و رستورانت قاسمی کابل  190

 0444910109 مهمانخانه یویایتی لیون  174

 0444101010 9مهمانخانه باختر نمبر  171

 0441914099 مهمانخانه و رستورانت انوفتیف لوجستیکی ال ال سی  179

 0441171977 مهمانخانه تاج محل  171

 04410419990 مهمانخانه افغان آسیا  170

 0444777440 رستورانت سفره  170

 0449140900 مهمانخانه آنرد  179

 1410944410 هوتل و آپارتمانهای صافی لند مارک  177

 0441744009 رستورانت بخارا  170

 0441009909 قهره خانه کافی تایم  170

 7441704411 خدمات هوتل داری دریشک  104

 0441770199 خدمات رستورانت سکوم افغانستان  101

 0441000400 مهمانخانه اریانا انصاف  109

 0441100990 صالون عروسی فانوس  101

 0449170490 صالون عروسی ارمغان  100

  صالون عروسی امارات  100

 0444007499 رستورانت اورنیت اکسپرس  109

 1401910410 صالون عروسی افغانستان نوین  107

 0441101770 مهمانخانه خیبر  100

 0441090097 مهمانخانه امیری  100

1099901044 مهمانخانه اسیا آزاد  104  

 0449994199 رستورانت کتلن کفی 101

 0441911910 رستورانت موالنا ترک دونر  109

 0444040719 رستورانت جای گاردن  101

 1404411410 مهمانخانه گندمک  100

 0444979910 اف رود دی ریکارد  100
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 0444910109 مهمانخانه یونایتی لیون  109

 1499004419 مهمانخانه پشتونستان  107

 0441901499 مهمانخانه کماالت  100

 0441007090 رستورانت پست  100

 0449440170 رستورانت مستر کاد  944

 0449417770 رستورانت فامیلی ترک انقره  941

 0444090007 رستورانت بارسلونا  949

 0444449400 میلمستی گروپ  941

  صالون عروسی مجلل  940

  طالیی خورد  940

  صالون عروسی دوستی   949

  تک ستاره  947

  پیوند قلبها  940

  زحل  940

  الماس شرق  914

  تاج محل  911

 


