
CONCI ERGEE

Experience the true essence of Ramadan with an exquisite selection of Iftar gatherings
 and events perfect for families, friends, and colleagues. 

 
Our talented chefs have prepared a delectable Iftar buffet featuring a range of dishes inspired

by Middle Eastern and international cuisine. From traditional Arabic mezze to international
favourites, there is something for everyone at our Iftar gatherings. Our desserts are a

particular highlight, with a wide range of sweets and pastries.



   Ramadan Celebrations At Sofitel
 

Celebrate the Holy Month of Ramadan in style with your loved ones
by joining us for an unforgettable iftar experience. Our talented chefs have

crafted a wide selection of flavorful dishes from around the world, designed to
satisfy your taste buds and elevate your senses. Immerse yourself in the perfect

ambiance, with live performance to enhance your dining experience. 

Al Fresco At Grills @ Chill'O 
AED 265 per person inclusive of Ramadan beverages

Early bird offer (AED 170 per person)
 

 Traditional At Corniche All  Day Dining 
AED 225 per person inclusive of Ramadan beverages

Early bird offer (AED 150 per person)
 
 

From 6:30 pm - 9:30 pm
 
 



 Grills @ Chill’O Suhoor Menu
 
 

Feel the spirit of the Holy Month Of Ramadan and indulge in an
appetizing suhoor with a perfect selection of delectable dishes made 

to satisfy your senses, while you get entertained by a live performance
and the beautiful melody of oud.

 

Suhoor À la carte 
Live entertainment with a Oud Player and Singer

 

Suhoor bookings will start at 10:30 PM
 Last order on weekdays - 2:00 AM
 Last order on weekends - 3:00 AM

 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiet__0man9AhUC6qQKHZrNAIYQFnoECBEQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.collinsdictionary.com%2Fdictionary%2Fenglish%2Fa-la-carte%23%3A~%3Atext%3Dand%2520drink%252C%2520dining)-%2CAn%2520%25C3%25A0%2520la%2520carte%2520menu%2520in%2520a%2520restaurant%2520offers%2520you%2Cpriced%2520dishes%2520for%2520each%2520course.%26text%3DYou%2520can%2520choose%2520as%2520much%2Cthe%2520%25C3%25A0%2520la%2520carte%2520menu.&usg=AOvVaw0ruFUWoCMDDKfb_aKaR1T9


In room Dining - Iftar & Suhoor 
 
 

Enjoy Iftar and suhoor from the comfort of your luxurious room,
with a selection of different cuisines from our set menus and

indulge in beautiful moments with the breathtaking views of the
Corniche while enjoying your meal.

 

Set menu with soup of the day
Cold & Hot Mezzeh 
Choice of Main course including mix Grill and biryani
Selection of Arabic sweets and Um Ali

Iftar Set menu - AED 185

Arabic style breakfast with Foul, Falafel, Mezzeh and a choice of Eggs 
À la carte option is also available

Suhoor Set menu - AED 125

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiet__0man9AhUC6qQKHZrNAIYQFnoECBEQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.collinsdictionary.com%2Fdictionary%2Fenglish%2Fa-la-carte%23%3A~%3Atext%3Dand%2520drink%252C%2520dining)-%2CAn%2520%25C3%25A0%2520la%2520carte%2520menu%2520in%2520a%2520restaurant%2520offers%2520you%2Cpriced%2520dishes%2520for%2520each%2520course.%26text%3DYou%2520can%2520choose%2520as%2520much%2Cthe%2520%25C3%25A0%2520la%2520carte%2520menu.&usg=AOvVaw0ruFUWoCMDDKfb_aKaR1T9


Experience the ultimate luxury and sophistication this Ramadan 
with Crystal ballroom, the premier venue for hosting private events. 

Our culinary team is renowned for crafting delectable traditional
Ramadan dishes that please every palate. 

 
 

Book your venue from AED 190 per person 
(minimum of 50 people)

 
15% discount for bookings before 15th March 2023 

 
 

   Private Iftar Celebrations



   Ramadan Staycation 

Create lasting memories with your family and indulge in a luxurious
escape during the Holy Month of Ramdan. Savour a wide selection of
flavorful dishes from around the world at Corniche All Day Dining for

an unforgettable iftar experience. 

AED 499 NET 
Superior upgrade to a Luxury Sea view 
Iftar buffet at Corniche All Day Dining  
Two adults & one child

Ramadan offer details:



 
Corniche All Day Dining 

THE EXPRESS LUNCH
 
 

Escape the monotony of your hectic schedule and treat
yourself to a tantalizing culinary journey at our
Express Lunch Buffet! Savour a diverse array of

international flavours, from delectable appetizers to
mouth-watering mains, and finish with a sweet tooth's

delight- a wide spread of succulent desserts!
 

 
Monday to Friday - 12:30 PM to 3:30 PM

 
AED 65 per person for express lunch buffet 

inclusive of a soft drink and water
 

 



   

THE HAPPIEST HOUR
 

Savour beautiful moments with your friends and loved ones
by enjoying delectable bites with refreshing drinks and get

mesmerized by the breathtaking Corniche views
 as you watch the sunset. 

 
 

 Daily | 1 PM to 4 PM 
 

50% off on selected beverages.
 
 

 
 

MEDITERRANEAN 
BUSINESS LUNCH 

 
Discover a contemporary lunchtime retreat with refined
set menu specially tailor-made for our corporate guests

and a sophisticated choice of venue, while enjoying
 the breathtaking city view.

 
 

Daily | 12 PM to 4 PM 
 

AED 125 per person for three course business lunch
 

 
 



   

HAPPIEST SIPS
 

Spend a perfect evening with your friends
 and loved ones after a long day , and enjoy the

 finest refreshing beverages with exquisite views,
 great ambience, and elegantly conceived cuisines.

 
 
 

Daily | 4 PM to 8 PM 
 

50% off on selected beverages
 
 
 

 

ALL THAT GLITTERS
 

Make the best out of your night with your friends,
and enjoy some light-hearted moments with free

flowing of your favorite beverages b
 
 

Ladies night
 Every Wednesday | 8 PM to 12 AM

 
Three complimentary drinks and 50% off on food 

 
 

 
 



   

THAI LUNCH & PINT
 

Experience the fine aromas of exotic flavors and enjoy a tailored
 set menu specially designed for business lunches. Our team of
 Michelin-selected chefs will take your taste buds on a culinary

journey with our authentic Thai dishes. And while you dine, take 
in the sweeping views of the Corniche, and enjoy the perfect 

setting to discuss and seal your business deals.
 

 
Daily | 12 PM to 3:30 PM 

 
AED 99 per person for a two-course set menu and a pint of Thai beer 

 AED 125 per person for three course set menu and a pint of Thai beer 
Inclusive of soft drinks and water

 
Business Lunch two-course- AED 125

  Business Lunch three-course- AED 155
 
 

 
 

 

A THAI DINNER 
 

 
Experience the authentic flavors of Thailand as you 

savour dishes made with the freshest and most 
flavorful ingredients. 

 
Let's take you on a journey to Thailand,

 representing to you the Regional Flavors! 
 

Discover flavors from the Northern area of Thailand, 
Chiang-Mai and enjoy the flavor of milder curries with 

a prominent taste of ginger and turmeric. 
 

Chiang Mai Menu- A la Carte (Seasonal Offer February - April)
 
 
 

Daily 6:30 PM to 10:30 PM 
 

Lotus Set Menu- AED 195
  Signature Set Menu- AED 245

 
 
 
 
 

 



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
 
 
 
 

 


