
CONCI ERGEE

اختبر الجوهر الحقيقي لشهر رمضان مع مجموعة رائعة من تجمعات اإلفطار و الفعاليات 

المثالية للعائالت و األصدقاء و الزمالء. 

 
 أعد الطهاة الموهوبين بوفيه إفطار لذيذ يضم مجموعة من األطباق المستوحاة من مأكوالت الشرق األوسط و العالمية

التي تناسب جميع األذواق في تجمعات اإلفطار. الحلويات لدينا مميزة بشكل خاص، مع مجموعة واسعة من المعجنات.



احتفاالت رمضان في سوفيتل 

 
 

احتفل بشهر رمضان المبارك بأناقة مع أحبائك من خالل األنضمام إلينا لتجربة إفطار ال

تُنسى. ابتكر الطهاة الموهوبين مجموعة واسعة من األطباق اللذيذة من جميع أنحاء العالم

و المصممة إلرضاء ذوقك ورفع حواسك. انغمس في أجواء مثالية مع األلحان الرمضانية.
 

Grills @ Chill'O الجلسات الخارجية في

٢٦٥ درهًما إماراتًيا للفرد شاملة المشروبات الرمضانية
(عرض الحجز المبكر (١٧٠ درهًما إماراتًيا للفرد

 
 

البوفيه التقليدي في مطعم الكورنيش
٢٢٥ درهًما إماراتًيا للفرد شاملة المشروبات الرمضانية 

عرض الحجز المبكر (١٥٠ درهًما إماراتًيا للفرد)

 
 
 من الساعة ٦:٣٠ مساًء - ٩:٣٠ مساًء 
 
 



 Grills @ Chill'O قائمة طعام السحور في 

اشعر بروح شهر رمضان المبارك و انغمس في سحور فاتح للشهية

مع مجموعة مختارة مثالية من األطباق اللذيذة المعدة إلرضاء

حواسك مع ألحان العود.

 
 

سحور حسب الطلب

عازف عود و مغني

ستبدأ حجوزات السحور الساعة ١٠:٣٠ مساًء

آخر طلب في أيام األسبوع - ٢:٠٠ صباًحا

آخر طلب في عطلة نهاية األسبوع - ٣:٠٠ صباًحا

 
 
 
 



تناول الطعام في الغرفة - اإلفطار و السحور

 
 
 

استمتع باإلفطار و السحور و أنَت مسترخي في غرفتك الفاخرة ، مع مجموعة

مختارة من المأكوالت المختلفة من قوائمنا المحددة و انغمس في اللحظات

الجميلة مع اإلطالالت الخالبة عىل الكورنيش، أثناء االستمتاع بوجبتك.

 
 

قائمة طعام محددة مع حساء اليوم 

مازات باردة و ساخنة

اختيارك من الطبق الرئيسي بما في ذلك مشاوي مشكلة و برياني

تشكيلة من الحلويات العربية و أم علي

قائمة اإلفطار - ١٨٥ درهم إماراتي

فطور عىل الطريقة العربية مع الفول ، الفالفل ، المزة مع اختيارك من البيض

كما يتوفر خيار الدفع حسب الطلب

قائمة مجموعة السحور - ١٢٥ درهم إماراتي



جرب الفخامة المطلقة و الرقي في شهر رمضان هذا العام في قاعة كريستال،

المكان المناسب ألستضافة األحداث الخاصة. توفر قاعة كريستال المكان المثالي

لخلق تجربة ال تُنسى. يشتهر فريق الطهاة لدينا بصناعة أطباق رمضان التقليدية

اللذيذة التي ترضي كل األذواق.

 
 
 

احجز القاعة ابتداًء من ١٩٠ درهًما إمراتًيا للفرد 

(بحد أدنى ٥٠ شخًصا) 
خصم ١٥٪ للحجوزات قبل ١٥ مارس ٢٠٢٣

 
 

   
احتفاالت اإلفطار الخاصة

 



إقامة رمضانية   

 

اصنع ذكريات خالدة مع عائلتك و انغمس في مالذ فاخر خالل شهر رمضان

المبارك. تذوق مجموعة واسعة من األطباق اللذيذة من جميع أنحاء العالم في

مطعم الكورنيش لتجربة إفطار ال تنسى.

 
 
 

تفاصيل عرض رمضان:

٤٩٩ درهم صافي  
ترقية فائقة إىل إطاللة فاخرة عىل البحر 

بوفيه إفطار في مطعم الكورنيش 
لشخصان بالغان وطفل واحد



الغداء السريع
 
 

دلل نفسك برحلة طهي في بوفيه الغداء السريع! تذوق مجموعة

متنوعة من النكهات العالمية ، من المقبالت اللذيذة إىل األطباق
الرئيسية الشهية ، واختتم  بمجموعة واسعة من الحلويات!

 
 

ً  من االثنين إىل الجمعة | ١٢:٣٠ ظهراً إىل ٣:٣٠ عصرا
 

 ٦٥ درهم إماراتي للشخص الواحد لبوفيه الغداء السريع
شامل مشروب غازي ومياه

 

 

 
Corniche All Day Dining 



   

ساعات السعادة
 

استمتع بلحظات جميلة مع أصدقائك وأحبائك من

خالل االستمتاع بالوجبات اللذيذة مع المشروبات

المنعشة و استمتع بمناظر الكورنيش الخالبة و أنَت

تشاهد غروب الشمس .

 
 

ً  يومياً | ١:٠٠ ظهراً  إىل ٤:٠٠  عصرا
 

خصم ٥٠٪ عىل مشروبات مختارة
 
 

 
 

غداء عمل البحر األبيض المتوسط 

 
إكتشف مالذاً عصرياً في وقت الغداء مع قائمة

طعام محددة راقية مصممة خصيصاً لضيوفنا من

رجال األعمال، أثناء االستمتاع بالمناظر الخالبة.

 
 

ً يومياً | ١٢:٠٠ ظهراً إىل ٤:٠٠  عصرا

 
١٢٥ درهم إماراتي للشخص الواحد لغداء عمل من ثالثة أطباق

 
 



   

أسعد الرشفات
 

اقض أمسية مثالية مع أصدقائك وأحبائك بعد يوم طويل ،

واستمتع بالمشروبات المنعشة مع مناظر خالبة و أجواء رائعة 

و مأكوالت مصممة بأناقة.
 
 

 يومياً |  ٤:٠٠ عصراً إىل ٨:٠٠ مساًء
 

خصم ٥٠٪ عىل مشروبات مختارة

 
 
 

 

ليلة المعة
 

اقض ليله ممتعة مع أصدقائك ، واستمتع ببعض

 اللحظات الخفيفة مع التدفق المجاني 
   لمشروباتك المفضلة .

 
ليلة السيدات

كل أربعاء | ٨:٠٠ مساًء إىل ١٢:٠٠ منتصف الليل 

 
 ثالثة مشروبات مجانية وخصم ٥٠٪ عىل الطعام

 
 
 

 
 

   



   
 

الغداء التايالندي 
 
 

جرب الروائح الجميلة للنكهات اآلسيوية و استمتع بقائمة محددة مصممة خصيصاً 

لغداء العمل. الطهاة المختارون من ميشالن سيأخذونك بطعم رائع في رحلة مع

أطباقنا التايالندية األصيلة. استمتع باطاللة عىل الكورنيش و بالمكان المثالي

لمناقشة و ختم صفقاتك التجارية.
 

 
 

 
يومياً | ١٢:٠٠ ظهراً إىل ٣:٣٠ عصراً 

 

 

 ٩٩ درهم إماراتي للشخص الواحد لقائمة طعام محددة من طبقين ونصف لتر من البيرة التايالندية
 ١٢٥ درهم إماراتي للشخص الواحد لقائمة طعام محددة من ثالثة أطباق ونصف لتر من البيرة التايالندية

شامل المشروبات الغازية والمياه

 
غداء عمل من طبقين - ١٢٥ درهم إماراتي

غداء عمل من ثالثة أطباق - ١٥٥ درهم

 
 

 
 

 

عشاء تايالندي 

 
 

جرب النكهات األصيلة التايالندية وتذوق األطباق المصنوعة من أشهى

 المأكوالت الطازجة و المكونات الذيذة. 
 

 دعنا نأخذك في رحلة إىل تايالند ، لنعرفك عىل النكهات اإلقليمية
 في شيانغ ماي حيث نكهة الكاري اكثر اعتداالً و طعم

                                              الزنجبيل و الكركم بارًزا.                                
 
 

 
قائمة شيانغ ماي - حسب الطلب (عرض موسمي فبراير - أبريل)

 
يومياً من ٦:٣٠ مساًء إىل ١٠:٣٠ مساًء 

 
قائمة طعام لوتس - ١٩٥ درهم إماراتي

القائمة الرئيسية المحددة- ٢٤٥ درهم إماراتي
 
 
 
 

 


