


We are the first automatic bakery in 
Bahrain applying the latest state of 
the art technology and adhering to 
the strictest hygiene standards in the 
industry. Delmon uses only the best 
ingredients in the market and we 
pledge a "healthy & hygiene product 
promise" to our customers by pro-
ducing low sodium and Trans fat free 
products. Our products are free from 
chemical preservatives and additives. 
Delmon remains committed to pro-
viding our customers with the best 
possible products at the most rea-
sonable prices. In addition to selling 
our products at our outlets, Delmon 
supplies Bahrain's hotels, major su-
permarkets, catering companies, and 
even cold stores with a continuous 
stream of freshly baked delicious 
goods every day. Our dedicated de-
livery teams ensure prompt delivery 
of fresh items on a daily basis. At 
Delmon bakery our primary empha-
sis is ensuring complete customer 
satisfaction. We stand for excellence 
and quality you can rely on.

ABOUT
Delmon bakery is one of 

Bahrain's oldest and largest 
bakeries. Established in 

1970, its name is 
synonymous with quality 
and value. For more than 

four decades using only the 
highest quality raw materials 

we have been baking fresh 
pastries and wholesome 

baked goods for our 
customers.



A GLIMPSE OF OUR BAKERY نظرة الى مخابزنا



يقوم  البحرين  في  آلي  مخبز  أول  نحن 
إليه  توصلت  ما  بأحدث  بالعمل 
ونلتزم  ومعدات  أجهزة  من  التكنولوجيا 
في  النظافة  بمعايير  بصرامة  بالتمسك 
هذه الصناعة. يستخدم مخبز دلمون فقط 
أفضل المكونات في السوق ونحن نتعهد 
قليلة  صحية  منتجات  بتقديم  لعمالئنا 
المتحولة   الدهون  الصوديوم  وخالية من 
والمواد  الكيميائية  الحافظة  المواد  ومن 
ملتزم�  دلمون  مخبز  يظل  المضافة.  
وبأسعار  المنتجات  بأفضل  بتزويد عمالئه 
في  منتجاتنا  بيع  إلى  با¤ضافة  معقولة، 
بتوفير  يلتزم  دلمون  مخبز  فإن  فروعنا 
لوازم ومتطلبات الفنادق ومحالت السوبر 
في  التموين  وشركات  الكبرى  ماركت 
البحرين وحتى البرادات يتم تزويدها يومي� 
المخبوزة  بمنتجاتها  مستمر  وبشكل 
لدينا فريق  يتوفر  الطازجة والشهية، كما 
التسليم  لضمان  متخصص  توصيل 
أساس  على  الطازجة  للمنتجات  الفوري 
ينصب  دلمون  مخبز  في  إننا  يومي. 
تركيزنا ا´ساسي على ضمان الرضا التام 
التميز  تحقيق  هو   شعارنا  إن  للعمالء، 

والجودة التي يمكن االعتماد عليها. 

يعد مخبز دلمون أحد أقدم وأكبر 
المخابز في البحرين. وقد تأسس 
في عام ١٩٧٠،  واسمه مرادٌف 
للجودة والقيمة. وقد ظل يعمل 
´كثر من أربعة عقود باستخدام 
المواد ا´ولية ذات المستويات 
العالية من الجودة والتي تتطابق 
مع أنظمة الصحة العالمية 
والمستوردة من أكبر الشركات 
العالمية ¤عداد منتجاتها من 
المعجنات الطازجة والمخبوزات 
الصحية لعمالئها.

نبذة عن




