لیست کافی شاپ ها
ردیف

نام کافی شاپ ها

آدرس

تلفن مرکز

نام مدیر

1

هنرمند

ایوان مروارید ،طبقه همکف ،پالک 336

07644458436

مهشید خوشحال

2

آناناس

کلبه هور -قطعه h12

09191354305

علی بدر رضایی

3

امیر شکالت

مرکز خرید گلستان-غرفه 730

09123411704

حمیدرضا ضیغمی

4

کاکتوس

خیابان خیام-جنب هتل ارم

07644446290

فرشاد نقدي

5

کوکوبانا

بازار مرکز تجاري-طبقه همکف-الین بانک سامان

07644452756

مسعود نظر زاده

6

المبورگل

مرکز تجاري-طبقه همکف

07644452117

علی اکبر کودرزي

7

ویونا (شعبه )1

مرکز تجاري-طبقه همکف-روبروي بانک تجارت

07644452608

شاهين موحدي

8

ویونا (شعبه )2

بازار کوروش  -طبقه همکف

07644478647

شاهين موحدي

9

ویونا (شعبه )3

بازار پارسیس،طبقه دوم

09353676241

شاهين موحدي

10

آریو

بازار مرجان-درب اصلی

07644466335

رضا حبيبي

11

کشتی یونانی

جاده جهان-پارک ساحلی کشتی یونانی

09397695258

محمد ندیمی نیا

12

بولینگ مریم

خیابان سنائی-بولینگ مریم

07644421121

شاهپور قاسمی

13

ماها

بازار مروارید -غرفه شماره 210

07644458409

مسعود نظر زاده

14

چهارفصل

بازار پانیذ-طبقه همکف-ورودي -2سمت پارکینگ هایپر

07644472330

کرامت اسفندي

15

آبمیوه چهارفصل

هایپرمارکت کیش

09347698771

کرامت اسفندي

16

هنگامه نوین کیش

سالن پروازهاي خروجی فرودگاه کیش

07644443905

سیدرضا قرآنی

17

میتا کیش(شعبه مرکزتجاري)

مرکز تجاري -طبقه همکف

07644452489

همایون ابوالحسنی

18

گاندو

بازار پردیس -2طبقه اول-غرفه 104

07644456125

ابراهیم باقري

19

بهار نارنج

بازار پردیس -2طبقه همکف-غرفه 190

09347699975

ابراهیم سیفی پور نقنه

20

انارنارون

بازار پردیس -2طبقه اول-غرفه 123

09347699975

ابراهیم سیفی پور نقنه

21

آبمیوه فروشی گیسوم

بازار پردیس -2غرفه 24

07644456511

محسن کریمی قودجانکی

22

بستنی دربند(شعبه مروارید)

ضلع شمالی بازار مروارید-جنب بازار چین-پالک8

07644458510

مجید اسماعیل کاشی

23

بستنی دربند (شعبه اسکله تفریحی)

ابتداي اسکله تفریحی

07644459770

مجید اسماعیل کاشی

24

بستنی دقت طالب

بازارچه دویست واحدي-غرفه14

07644441645

مریم محمدي امینی

25

کافه کیش

بازار دامون-غرفه 38a,38

07644459775

امیر رضا هجري راد

26

چوبی

پارکینگ کشتی یونانی-روبروي مسجد -کیوسک شماره 41

09123064115

فرزانه فریدي

27

داما

بازار پردیس یک-روبروي آرتا کیش-غرفه 218

07644456131

مجتبی فدایی

28

عطا

صدف-فاز  -2میدان شهدا-مرکز خرید گلستان-غرفه شماره 15

0764441417

عطاشیرود آقایی

29

الواتزا

بلوار پارس  -میدان پارس  -مجتمع کوروش  -غرفه 14

07644459299

فراز امیدوار

30

طهرون

پارک کیبل اسکی  -پالک rj 172 a

07644425284

31

کافه ونوس

بازار ونوس-غرفه شماره 120

07644463927

مهرداد سلطانی کاري

32

بلومارین

انتهاي خیابان برج هاي دوقلو،پارک آبی مارینا

09354401900

مهیار قاسم زاده

33

بلوط(شب کوک)

پارک میرمهنا-کیوسک 33

09331113055

حسینعلی کریمی

ردیف

نام کافی شاپ ها

آدرس

تلفن مرکز

نام مدیر

34

تیتیس

بازار مرکز تجاريf1 -

07644452090

علیرضا نظر زاده

35

جاکوب

بازار مرکز تجاري-درب سمت هتل

09121248597

علیرضا نظر زاده

36

دامون

9109755300

لیال نی خرمیان

37

بستنی نعمت(شعبه )1

ساختمان گنجینه-1طبقه همکف-قطعه  -TS-25واحد A3

09125449930

رضا هنرمند

38

بستنی نعمت(شعبه)2

مرکز خرید آرین

09125449930

رضا هنرمند

39

ناردونه

پارک طبیعت  -جنب سالن خلیج فارس

09347688406

روح اهلل حیرانی

40

صفر درجه(دیتاکس)

جنب درب پشتی بازار مرجان-پالک

07644466330

پیمان پیمان پور

41

باران نقره اي

حدفاصل کیبل اسکل و پارک ماهیگیر

09177184536

سیدعلیرضا موسوي دولت آبادي

42

کافه 30

بازار پردیس ، 2طبقه اول،غرفه شماره69

0764456123

مجتبی حاجی محمدخان زنجانی

43

بستنی مک لی

میدان سنایی-ساختمان  -20پالک g10

09126345272

سروش خلج

44

حریره

ابتداي ورودي حریره

09191976713

زهرا کرمانی

45

ایرن

ساختمان بیست-طبقه چهارم-پالک

09347683649

سید مرتضی حیدرزاده

46

آنی

بازار ونوس-طبقه همکف-غرفه md125

09394659950

فاطمه محمدي

47

خورشید

نوار ساحلی محور هتل شایانkiosk s5 -

09123400652-

مرکز خرید دامون-طبقه سوم-فودکورت دامون

44459559

مهرداد هاشمی

48

سان کافه

پارک ساحلی کلبه هور-شماره قطعه PRK-H13

09365458795

محمدرضا سلمانی نصرآبادي

49

فالي بورد

نوار ساحلی پارک سیمرغ-قطعه RG-186

09120588002

حیدر بوژانی یگانه

50

هتل می

اسکله تفریحی جدید-کشتی ایرانی

09126442535

اردوان رحیمی

51

مستر کیش

میرمهنا-پارک ساحلی میرمهنا-قطعه kiosk-32

09353189264

جعفر احمدي نرگسه

52

تویین کافه

طبقه همکف برج دوقلوها

07644465254

امیرحسن میرزاجانی

53

بستنی آالسکا(دقت طالب)

فاز خدماتی  ،fپالک216

07644431044

کاظم غالمی

54

باس مارین

ساحل هتل مارینا-جنب حوضچه

09124933284

میالد حجتی

55

قیس

پارک ساحلی میرمهنا-اسکله عربها

09179642611

عبداهلل واعظ

56

سانتیگراد (یخی)

فاز خدماتی گلدیس جدید-پشت ابزار شهر -پالک 31

09391455191

رضا یحیی

57

سام

انتهاي بازارچه حافظ-پالک -rf15طبقه دوم

09347696336

امیر کریمی

58

آلوربیسترو

شهرک صدف-میدان گلستان-غرفه  19و 21

764444100407644440770

رضا غالمرضایی

59

V 60

خیابان کوشا-قطعهE96

09347696975

میالد زهیري

60

دیاموند

خیابان کوشا-قطعهE96

09021707474

حسین فکاري افجدي

61

دهکده

دهکده ساحلی-غرفه خدماتی شماره 12

07644477316

میثم نوروززاده

62

میکافه

بلوار هنر،میدان میکا،جنب پالژ آقایان

09128022208

دانیال اسگوئی

63

آبمیوه و بستنی مستر گرین

شهرک میرمهنا،فاز ،Aمیدان الرک،روبروي بازار دیپلمات ،پالک161

09128022208

ویدا معصومی شاملو

64

هیال

دهکده ساحلی-غرفه خدماتی 6

09059848500

علی فراز مدکور

65

اسپرسولب

مجتمع بیست،پالک G8

09121763179

حسین مال احمد

66

فن کافه

بلوار میرمهنا،روبروي بازار پارس خلیج ،مرکز نوآوري کیش ،طبقه همکف

09191191165

زهره شریفیان

67

هنگامه نوین کیش

بازار رویامال-قطعه  ،VC45طبقه همکف،پالک32

09122506563

آقاي سیدرضا قرآنی

ردیف

نام کافی شاپ ها

آدرس

تلفن مرکز

نام مدیر

68

طلوع کیش

نوار ساحلی-اسکله قدیم

09383643061

مهرانگیز سیدي

69

فریج

سفین-جنب بازار عربها

09173122623

عبداله زایري

70

تین

خیابان ابن سینا-جنب بازار گنجینه

09188369968

جمال میرزائیان

