
RESIST ME...
I DARE YOU

 +971 2 811 4342  |  JSIrestaurants@jumeirah.com

NOW OPEN

YOUR GUIDE TO DINING & LEISURE EXPERIENCES AT:
       JUMEIRAH AT SAADIYAT ISLAND RESORT
       JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS 
       JUMEIRAH AL WATHBA DESERT RESORT & SPA



ISLAND SENSATIONS

Feed Your 
Hunger
For Sport

Competitive sport is all about epic 
moments. Like the moment you 
taste the tangiest buffalo wing 
while your team’s winger tears 
through the opposition defence. 
Or when a bout ends with a Muay 
Thai kick that’s almost as powerful 
as the half chomped-down burger 
in your hands. That’s what Offside 
is about, soaking in the epic-ness 
of sport with a repertoire of bar 
food and drinks that are just as 
epic. Bring your best friends, and 
yes, that includes your doggo.

The first sports lounge on 
Saadiyat Island



THOUGHTS FOR FOOD
By Simone Federici, Chef De Cuisine, 
Mare Mare
I was probably five years old the first time I experienced 
searching for truffles in the woods of Abruzzo, Italy
with my grandfather and his truffle-hunting dogs.
One of my favourite memories was picking and
eating them straight from the soil like apples when
my grandad wasn’t looking! Due to popular demand
last year, the Mare Mare team are pleased to present
an exclusive menu showcasing the finest white and
black truffles all the way from Alba. This year, you
can savour our best-selling Italian dish, Raviolone, a 
350-grams mega Raviolo filled with fresh buffalo
ricotta, topped with white Alba truffles. My grandad 
would be delighted!

LOBSTER DAY
Enjoy sublime taglioni pasta with a fresh lobster
cooked to your liking for a true taste of coastal 
Italy. We will roll the pasta right in front of you 
and make a show out of it in true Mare Mare 
fashion. Be prepared for an incredibly delicious 
dish all day long.

Wednesday, 12:00 to 22:30 
      AED 220 per lobster

ISLAND SENSATIONS

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 4342  |  JSIrestaurants@jumeirah.com



SPAGHETTATA ALLE
VONGOLE
Savour a hearty bowl of spaghetti with 200g of fresh 
Venetian clams and a glass of Italian wine. Every 
Monday, chef Simone receives the freshest clams 
from Venice and he will prepare a classic spaghetti 
aglio e olio with them.

Monday, 12:00 to 22:30
      AED 95 including a glass of white

THE BRUNCH SERIES
Island Life Brunch

The sparkling sights, rhythmic sounds, and punchy 
flavours of the idyllic South-East Islands are on full 
display at White, the resort’s chic contemporary 
restaurant. While you savour the delicious brunch, we 
will keep your little ones busy with live entertainment 
and fun activities including a bouncy castle, balloon 
twisting, a magician and much more. Visit The Lounge 
for an After-Brunch Party to receive a complimentary 
drink between 16:00 to 16:30.

Friday, 15 November, 13:00 to 16:00
      AED 375 with soft beverages
      AED 475 with house beverages
      AED 575 with premium bubbly
      AED 95 per child (4 – 11 years old)

TAGLIATA E VINO
Tuesdays are for the meat lovers at Mare Mare.  
Cut into a juicy 500g steak and enjoy with a  
glass of Italian red.

      Tuesday, 12:00 – 23:00 
      AED 240 with a glass of red

JUMEIRAH  AT SAADIYAT ISLAND RESORT 

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



ROLL UP THE 
FLAVOURS!
Simple yet sumptuous, our Arabic inspired kebab 
sandwiches are a gourmand’s delight! From 
wrapped falafel, shawarma, and kofta wraps to fried 
prawn pockets, lamb arayes, and shish tawouk 
wraps, we have a sandwich and wrap for every 
palate.  

Daily, 12:00 to 16:00
      Starting from AED 75

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 4342  |  JSIrestaurants@jumeirah.com

WEEKEND BREAKFAST 
(SOB7IYYE)
Enjoy the most important (and now the most 
delicious) meal of the day, TEAN style. A stone’s 
throw away from the idyllic Saadiyat shore, the 
vibe is perfect to  begin your day. Choose between 
Arabian breakfast favourites with touches of  
Western influence, or enjoy a sharing breakfast 
degustation.

Friday and Saturday, 8:00 to 12:00

Relish an array of succulent kebabs and 
delectable grills cooked on a live BBQ station at 
the lower terrace of Tean. The Levantine setting 
is just right to enjoy some delicious grilled meats 
along with live entertainment

Thursday, 18:00 to 22:00
      AED 245 per person 

ARABIAN
DELIGHTS

ISLAND SENSATIONS



THURSDAY TAPAS AND GUITAR
Start your weekend at The Lounge and enjoy an incredible sunset in a chilled atmosphere. Gather your 
friends for contemporary tapas and live entertainment from our Chilean guitarist playing a variety of genres 
including well-known pop, R n’ B, flamenco, soul, and bossa nova beats from Italy, Spain, and Latin America.

Thursdays, 17:00 to 19:00
      Tapas starting from AED 10, signature cocktails from AED 25

BOARDWALK SUNSETS
Chef Mahmoud’s Table
Experience a mesmerising Boardwalk Sunset, a new 
monthly event at Jumeirah at Saadiyat Island Resort.
Enjoy the cool atmosphere of the iconic boardwalk 
as we transform it into a paradisiacal dining venue 
with a long table set-up, perfect for socialising with 
the sunset as your backdrop. The beautiful vibe is 
unmatched and is perfectly complemented by the 
Levantine inspired menu served to your table. Look 
out for a different gourmet experience every month.

6 December 2019 | 17:00 to 20:00
      AED 375 per person including soft beverage
      AED 475 including house beverage

JUMEIRAH  AT SAADIYAT ISLAND RESORT 

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



VIP SUITE ROYALTY RITUAL
Enjoy a bespoke royalty ritual at the VIP Deluxe Suite with private changing facilities, steam room, sauna 
and a spacious relaxation lounge. Embark on a spa journey with someone special as you enjoy side by side 
signature rituals to leave you relaxed and rejuvenated.

Your Wellness Benefits:
      60-minute Massage, 30-minute Body Scrub and 30-minute Express Facial
      20% discount on any additional Spa treatments and 10% discount on retail items
      Cake and refreshments
      Spa facilities usage

      AED 1,500 per couple

Terms and Conditions:
       Valid until 31 December 2019
       Not valid on public holidays or in conjunction with any other offer or discount
       Advance reservation required

JUMEIRAH  AT SAADIYAT ISLAND RESORT 

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 4357
JSIspa@jumeirah.com jumeirah.com/JSIspa  |  Instagram: @JumeirahSIR

AN EARLY START TO YOUR NEW YEAR 
RESOLUTION
Originally from London, Bodyism is a unique wellness brand that has recently opened at Jumeirah at 
Saadiyat Island Resort. Working closely with each client, a 360-degree approach is tailored to fit their 
individual lifestyle. Today is the best time to create your tomorrow and Bodyism is here to support you 
with our selection of offers available until 31 December 2019:

      Buy an annual membership and receive one additional month and 10 personal trainer sessions              
      complimentary.
      Buy a six-month membership and receive one additional month complimentary.
      If you’re an existing member, refer your family and friends and with every purchase, you receive
      an extra month’s membership free.

For Sports & Leisure activities, call +971 2 811 4366 to book in advance.



EMILY’S ECO JOURNAL
The peaceful, modest dugong is often overlooked for the more 
playful dolphin, but these lesser-known mammals contribute a 
great deal to the UAE ecosystem and are a key marine species 
in the area. Listed as ‘vulnerable’ on the IUCN Red List, dugong 
were once hunted worldwide for meat and oil, but now this 
marine mammal is legally protected in many countries. In 
the UAE, dugong fishing and trade is illegal and there is local 
research ongoing to monitor and protect the Arabian Gulf 
population; the second-largest dugong population in the world. 
They often spend time close to Saadiyat beach, feeding from the 
seagrass beds close to our shores – dugong are strictly vegetarian 
and can eat up to 40kg of seagrass a day! Take a paddle board or 
kayak out on a calm day and you might just be lucky enough to 
spot one – if you can see long, clear tusks, it is likely a male. Don’t 
forget to share your encounters with us on #JSIMoments!

Best fishes,
Emily Armstrong
Marine & Environment Manager

JUMEIRAH  AT SAADIYAT ISLAND RESORT 



Loving Festive
   by the Sea

The festive season is all about love. This is Jumeirah’s definition of festive… Moments 
delivered with passion, to be experienced with love, during a very special time.

Plan and book your Festive celebration at Jumeirah at Saadiyat Island Resort
+971 2 811 4342 | JSIrestaurants@jumeirah.com | jumeirah.com/JSIfestivedining



CAPITAL
SENSATIONS
EDITION 8   |  NOVEMBER 2019

+971 2 811 5666                  JADrestaurants@jumeirah.com                jumeirah.com

Jumeirah.at.etihad.towers                    JEtihadTowers                 jumeirahetihadtowers



+971 2 811 5666  |  JADrestaurants@jumeirah.com
jumeirah.com/vakava

TUESDAYS ARE FOR SEÑORITAS
SUAVEMENTE

3 complimentary drinks  |  20:00 onwards



TRUFFLE ALBA SEASON
From 15 November to 15 December, BiCE 
celebrates the peak of white truffle season with a 
special à la carte menu designed and prepared by 
Chef Simone and his team. Indulge in flavourful 
dishes specially created to bring out the aroma of 
the famous Alba white truffles from Italy.

Saturday – Thursday
      Lunch: 12:00 to 15:00
      Dinner: 19:00 to 23:00
      Friday, 12:00 to 23:00 
      
The pleasant weather is even more enjoyable at 
the outdoor terrace, complemented with 50% 
discount on selected beverage

Happy Hour at La Terrazza | 17:00 to 23:00

TOMAHAWK STEAKS

There are steaks and then there is the Tomahawk.
Savour 1200 grams of juicy prime beef rib, two side 
dishes and two desserts of your choice.

Every Tuesday, 19:00 to 23:00
      AED 600 for two persons

WELLINGTON WEDNESDAY

A treat for the senses cooked to perfection, this
classic combination of meat and pastry is 
accompanied with truffled mashed potatoes and 
steamed greens along with a spectacular 360° view.

Every Wednesday, 19:00 to 23:00
      AED 180 per person

RAY’S GRILL
HAS IT ALL

BUSINESS AT THE HIGHEST LEVEL

Take advantage of our a fabulous weekdays lunch 
with 2 or 3 course menu inclusive of water, tea or 
coffee and enjoy breath-taking views from level 63.

Sunday – Thursday, 12:00 to 15:00
      AED 125 | Two course menu per person
      AED 155 | Three course menu per person

ISLAND SENSATIONS

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 5666 |  JADrestaurants@jumeirah.com



All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes

JUMEIRAH  AT ETIHAD TOWERS 

SEASONAL SEAFOOD
Treat yourself to our exclusive seasonal seafood 
dishes prepared fresh to order. 

3 – 16 November | 12:00 to 15:30; 19:00 to 23:00
      Prices starting from AED 60 

HOT POT KAKI (Oyster) 
If you love oysters and are a fan of hot pots, gather 
family and friends over a heart-warming Japanese 
hot pot, crafted by Chef Ando Takashi and his 
award-winning team between 18th and 30th 
November at Tori No Su.

18 – 30 November, 19:00 to 23:00

TALISE SPA WELLNESS
Experience a perfect retreat in Talise Spa with 
an exclusive treatment curated just for you. 
Book a 60-minute Marma massage and receive 
complimentary 30-minute add-on of your choice 
(Indian head massage, express facial, scrub or 
essential eyes enhancement) for AED 546 only.

Daily, 09:00 to 22:00

STREETS OF ASIA Featuring the colourful ingredients of Asia’s 
street food, this themed night offers a 
sumptuous buffet, reflecting the diversity 
of flavours and cultures of India, China, 
Thailand, Indonesia, Japan, and Mongolia.

Fridays, 19:00 to 23:00
      AED 260 per person

For more information or reservations, please contact us: +971 2 811 5858  |  JADspa@jumeirah.com



SATURDAY BBQ 
Our smoker is fired up, our charcoal grillers are 
fired up and our chefs are fired up for a smoky,
up-beat BBQ session with our band setting an 
uplifting tone to close your week from 18:00.

Every Saturday, 18:00 to 21:00
     AED 195 per person | Soft beverages
     and pool access

FRIDAY BRUNCH
Take Fridays to a new level and immerse 
yourself in an interactive Brunch featuring live 
food and beverage stations, tuned up with live 
entertainment. 

Every Friday, 12:30 to 16:00
      AED 390 | Soft beverages
      AED 450 | Grape beverages and brews
      AED 575 | Premium bubbly
      AED 185 | Kids Brunch (9 – 14 years old)

      Kids 8 years old and below dine for free



The festive season is all about love. This is Jumeirah’s definition of festive… Moments 
delivered with passion, to be experienced with love, during a very special time.

Plan and book your Festive celebration at Jumeirah at Etihad Towers
+971 2 811 5666 | JADrestaurants@jumeirah.com | jumeirah.com/JADfestivedining

Loving Your
   Festive Lights



 +971 2 204 4444                    JAWinfo@jumeirah.com               jumeirah.com

  JumeirahAlWathba              JumeirahAlWathba

DESERT
SENSATIONS
EDITION 8   |  NOVEMBER 2019



Take a tour through the interactive desert family activities at Jumeirah Al Wathba Desert Resort and 
Spa.

Discover dazzling a Horse Riding Experience or try your hand at Archery, improve your balance and
coordination with Slacklining over the sand or learn the techniques of Bakhoor making. Take a tour
around Al Wathba’s Fossil Dunes on a Fat Bikes or discover the desert from a new perspective
during a Nocturnal Animal Hike. If you are more into the traditional tours, than take a journey to
our local Camel Race Track or Wetland Reserve home to over 2000 migratory flamingos.

Highlights:
      Starting from AED 150
      Dedicated Activity Manager assistance

For more information or reservations, please contact us: +971 2 204 4444  |  JAWConcierge@jumeirah.com

INTERACTIVE DESERT 
ACTIVITIES 



Exclusive Packages: 
Thursday and Friday 
      Standard  |  AED 420
      Deluxe  |  AED 520 inclusive of soft beverages
      Premium  |  AED 590 inclusive of house beverages and spirits 

      50% discount for kids (4 – 12 years old)

For more information or reservations, please contact us: +971 2 204 4444   |   JAWreservations@jumeirah.com

AL MABEET DESERT CAMP 
A contemporary homage to Bedouin way of life and an unparalleled space to unwind and dine amongst the 
desert settings.

Al Mabeet is designed as a desert camp offering Pan Arabic cuisine with an influence of Emirati culture and 
live interactive entertainment like fire dances, live band with Qanoon, Oud as well as an Emirati singer all set 
in an Al fresco dining experience under stars. 

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



6 HIDDEN GEMS OF Al WATHBA DESERT
Let us take you through the delicious journey inspired by Emirati flavours, set amongst the majestic dunes of 
Al Wathba desert:

Al Mabeet Desert Camp
A contemporary homage to Bedouin way of life and an unparalleled space to unwind and dine amongst the 
desert settings. 
       Offering: Pan Arabic cuisine with an influence of Emirati culture and live interactive entertainment
       like fire dances, live band with Qanoon, Oud as well as an Emirati singer all set in an Al fresco dining
        experience under stars. 
       Open from Tuesday to Saturday, 19:00 to 23:00 

Bait al Hanine
Bright and spacious all day dining, place that honours the alluring destination where it sits. 
       Offering: Classic Lebanese dishes are made in big open-style kitchens showcasing charcoal kebab
       grills and a traditional saj oven. 
       Open daily for breakfast, lunch and dinner 

Terra Secca
An upscale Trattoria set in the midst of a boutique desert resort. Full of Italian charm and warmth, the 
design blends rustic finishes with contemporary accents, resulting in an atmosphere that is beautiful and 
sophisticated. 
       Offering: Comforting Italian food, delicate fresh pasta, and delicious thin crisp pizza is baked in the
       wood-fired oven. 
       Open from Tuesday to Saturday for dinner

Al Mesayan
A rooftop bar overlooking the infinite Arabian Desert.
       Offering: Arabic Mezze, accompanying with classic cocktails, artisan beer, fresh fruit mocktails, shisha  
       and afternoon tea.
       Open daily for dinner
 
Panache
A poolside dining, the true life of the resort, featuring a 1,000 square feet pool, expanding into intimate inlets, 
coves, and a dreamy pool.
       Offering: Classic cocktails for guests to sip on, an Arabic comfort food and well-balanced dishes.
       Open daily, 9:00 to 19:00

Hayaakom
The lobby lounge of the resort that sets guests up for a great arrival the resort.
       Offering: light fare, including designer sandwiches and salads, and an array of healthy dishes, Arabic
       coffee and teas, as well as inspired mocktails. 

For more information or reservations, please contact us: +971 2 204 4444   |   JAWreservations@jumeirah.com



 JUMEIRAH AL WATHBA DESERT RESORT & SPA

For more information or reservations, please contact us: +971 2 204 4553   |   JAW.spa@jumeirah.com

ENJOY SAVINGS ON THE
REJUVENATING RETREAT AT TALISE SPA

Indulge into 2 hours rejuvenation with 40% savings on relaxing tailor-made body treatment paired 
with enchantment facial treatment. Experience our relaxing tailor-made body treatment of 
acupressure combined with a gentle African comb massage - all to a background of special Arabic 
Dunes sound therapy to achieve balance of mind, body and spirit. Book it in September and enjoy 
40% savings once you pair the relaxing Body Treatment ‘Sound of Dunes’ with enhancing facial 
treatment at Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa.

Highlights:
      10 treatment rooms and two couples’
      Extensive spa menu 
      Healing crystal salt sauna 
      Traditional Turkish Hammam 
      Unique Cryo experience 

40% savings applicable for 90-minute Body Treatment ‘ Sound of Dunes’ once you pair it with 
30-minute facial treatment

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes



Loving Festive
   in the Dunes

The festive season is all about love. This is Jumeirah’s definition of festive… Moments 
delivered with passion, to be experienced with love, during a very special time.

Plan and book your Festive celebration at Jumeirah Al Wathba Desert Resort and Spa.
+971 2 204 4444 | JAWreservations@jumeirah.com | jumeirah.com/JAWfestivedining



+971 2 204 4444 | JAWreservations@jumeirah.com | jumeirah.com/JAWfestivedining

يتميز مو�سم الفعاليات واالإحتفاالت باحلب.  هذا هو تعريف جمريا للأعياد ... حلظات يتم تقدميها 

ب�سغف ، ليتم جتربتها بحب ، خلل املنا�سبات اخلا�سة.

خطط واإحجز لفعاليات عيد امليلد يف منتجع و�سبا جمريا الوثبة ال�سحراوي

إحتفاالت عيد الميالد
    في الصحراء 



الأ�ض��عار املذك��ورة بالدره��م الإمارات��ي، و ت�ض��مل ر�ض��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ض��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�ضرائ��ب

و�ض��با �ضح��راوي  منتج��ع  ثب��ة  لو ا جم��را 

ا�ستمتعي بخ�سومات علجات ا�ستعادة ال�سباب يف 

تالي�س �سبا

ا اإىل جانب عالج الوجه ال�ضاحر. ا�ضتمتع بجل�ضة ا�ضتعادة ال�ضباب ملدة �ضاعتني مع خ�ضم 40% على عالجات ال�ضرتخاء امل�ضممة خ�ضي�ضً
ا مع العالج بال�ضغط الإبري اإذا لزم الأمر، مع التدليك مب�ضط اإفريقي ناعم - كل هذا  ا�ضتمتعي بعالج اجل�ضم املريح وامل�ضمم خ�ضي�ضً

على خلفية العالج ب�ضوت الكثبان العربية اخلا�ص لتحقيق توازن العقل واجل�ضد والروح. احجزي يف �ضبتمرب وا�ضتمتعي بخ�ضم 40% عند 
اجلمع بني عالج ا�ضرتخاء اجل�ضم ΄�ضوت التالل΄ مع عالج الوجه ال�ضاحر يف منتجع و�ضبا جمرا الوثبة ال�ضحراوي.

يي�شمل العر�ض املزايا التالية:

      غرف علجية مفردة و غرفتني مزدوجتني 

      قائمة وا�سعة من االختيارات لل�سبا

      غرفة �ساونا مع حبيبات ملح الهيمااليا الكري�ستالية

      حمام تركى و مغربى تقليدى

      التجربة الفريدة لغرفة ال�سقيع ΄الكريوثريابى΄

JAW.spa@jumeirah.com  |   +971  2  204  4٥٥٣ ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم: 

40% خ�ضم يتم تطبيقه عند اجلمع بني عالج اجل�ضم ΄�ضوت التالل΄ ملدة 90 دقيقة وعالج الوجه ΄�ضوت التالل΄ ملدة ٣0 
دقيقة



6 جواه��ر خمب��اأة يف �سح��راء الوثب��ة

دعنا ناأخذك يف رحلة لذيذة م�ضتوحاة من النكهات الإماراتية، بني الكثبان الرملية ال�ضاحرة ب�ضحراء الوثبة:

يي�شمل العر�ض املزايا التالية:

خميم املبيت ال�سحراوي 

هو مكان ع�ضري رائع يقدم اأ�ضلوب احلياة البدوية الأ�ضيلة مع م�ضاحة ل مثيل لها لال�ضرتخاء وتناول الطعام يف الأجواء ال�ضحراوية. 
       يقدم: املاأكولت العربية مع مل�ضة من الثقافة الإماراتية والرتفيه احلي التفاعلي مثل رق�ضات النار وفريق العزف املو�ضيقي احلي على اآلت   

        القانون والعود، ف�ضاًل عن املغني الإماراتي، كل هذا يف جتربة تناول الطعام يف الهواء الطلق حتت النجوم. 
       يفتح من الثلثاء اإىل ال�سبت من 7 م�ساًء اإىل 11 م�ساًء 

بيت احلنني 

مكان م�ضرق وف�ضيح لتناول الطعام طوال اليوم، كما يقدم وجهة جذابة �ضاحرة لرواده. 
       يقدم: ويتم اإعداد الأطباق اللبنانية الكال�ضيكية يف مطابخ كبرة مفتوحة تعر�ص م�ضاوي الكباب على الفحم وفرن ال�ضاج التقليدي. 

       يفتح املطعم لوجبات الفطور والغداء والع�ساء. 

تريا �سيكا

هو مطعم اإيطايل راقي يقع يف قلب منتجع �ضحراوي بوتيكي. يتمتع املطعم باأجواء اإيطالية �ضاحرة ودافئة، اإذ يجمع ت�ضميمه بني الت�ضطيبات 
الريفية مع اللم�ضات الع�ضرية التي ت�ضفي اأجواء رائعة وراقية. 

       يقدم: الطعام الإيطايل املريح، والبا�ضتا الطازجة ال�ضهية، والبيتزا الرقيقة املقرم�ضة يف فرن احلطب. 
       يفتح يوميا للع�ساء 

امل�سايان 

مقهى رائع على ال�ضطح يطل على ال�ضحراء العربية املفتوحة.
       يقدم: املزة العربية، مع م�ضروبات الكوكتيل الكال�ضيكية، والبرة احِلرفية، وم�ضروبات موكتيل الفواكه الطازجة، وال�ضي�ضة، و�ضاي الأ�ضيل.

       يفتح يوميا للع�ساء
 

بانا�س 

تناول الطعام بجوار امل�ضبح، حياة ال�ضحراء احلقيقية، مع م�ضبح حامل على م�ضاحة 1000 قدم مربع، والذي ميتد يف املداخل احلميمية 
واخللجان. 

       يقدم: م�ضروبات الكوكتيل الكال�ضيكية لي�ضتمتع بها ال�ضيوف مع الأكالت العربية املريحة والأطباق املتوازنة.
       يفتح من ال�ساعة 9 �سباًحا اإىل 7 م�ساًء

حياكم 

ردهة البهو باملنتجع التي توفر لل�ضيوف ا�ضتقباًل رائًعا عند الو�ضول اإىل املنتجع.
        يقدم: الأكالت اخلفيفة، وت�ضمل ال�ضندوي�ضات وال�ضلطات، وجموعة كبرة متنوعة من الأطباق ال�ضحية وال�ضاي والقهوة العربية، اإىل جانب

        م�ضروبات املوكتيل امللهمة. 
       تفتح يومًيا من ال�ساعة 7 �سباًحا اإىل 11 م�ساًء 

JAWreservations@jumeirah.com   |   +971  2  204 ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم: 4444 



خمي��م املبي��ت ال�سح��راوي 

مكان ع�ضري رائع يقدم اأ�ضلوب احلياة البدوية الأ�ضيلة مع م�ضاحة ل مثيل لها لال�ضرتخاء وتناول الطعام يف الأجواء ال�ضحراوية.
مت ت�ضميم املبيت كمخيم �ضحراوي يقدم املاأكولت العربية مع مل�ضة من الثقافة الإماراتية والرتفيه احلي التفاعلي مثل رق�ضات النار وفريق 

العزف احلي مع القانون والعود، ف�ضاًل عن املغني الإماراتي، كل هذا يف جتربة تناول الطعام يف الهواء الطلق حتت النجوم. 

جاء ت�ضور خميم املبيت من جمرا ليكون جوهرًيا يف جتربة املنتجع واإقامة ال�ضيوف، حيث يقدم جتربة فريدة ملرة واحدة تت�ضمن جتربة 
بوفيه ع�ضاء فاخر، واحلناء واأنواع الرتفيه الأخرى.

جمموعة الباقات: 

عطلة نهاية االأ�سبوع اخلمي�س ، اجلمعة ، ال�سبت  

      باقة م�سروبات �ستاندرد ٤٢٠ درهًما اإماراتًيا

      باقة م�سروبات ديلوك�س ٥٢٠ درهًما اإماراتًيا - م�سروبات مرطبة

      باقة م�سروبات برمييوم ٥9٠ درهًما اإماراتًيا - امل�سروبات املحلية والروحية 

      خ�سم ٥٠% للأطفال من ٤ - 1٢ �سنة

JAWConcierge@jumeirah.com   |   +971  2  204 ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم: 4444 

الأ�ض��عار املذك��ورة بالدره��م الإمارات��ي، و ت�ض��مل ر�ض��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ض��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�ضرائ��ب

و�ض��با �ضح��راوي  منتج��ع  ثب��ة  لو ا جم��را 



االأن�سطة ال�سحراوية

اإكت�ضف جتربة ركوب اخليل املبهرة، اأو قم باختبار يدك فى اأن�ضطة الرماية بال�ضهم، و من اأجل حت�ضني م�ضتوى اإتزان ج�ضمك قم 
بن�ضاط امل�ضى على احلبال فوق الرمال و كذلك تعلم تكنيك �ضناعة البخور.

خذ جولة حول منطقة الوثبة خالل الكثبان الرملية على دراجتك ال�ضحراوية اأو اكت�ضف ال�ضحراء من خالل منظور جديد.
اإذا كنت من هواه اجلولت التقليدية فاباإمكانك القيام برحله اإىل حلقة �ضباق الهجن اأو حممية الأرا�ضى الرطبة.

اأبرز املعامل:

      ال�سعر يبداأ من 1٥٠  درهم اإماراتى  

      احل�سول على امل�ساعدة اخلا�سة من مدير االأن�سطة

JAWConcierge@jumeirah.com   |   +971  2  204 ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم: 4444 



أجواء الصحراء 
الدافئة

النسخة 8 |  نوفمبر 2019

  jumeirah.com                      JAWinfo@jumeirah.com                            +97122044444

JumeirahAlWathba                         JumeirahAlWathba  



+971 2 811 5666 | JADrestaurants@jumeirah.com | jumeirah.com/JADfestivedining

يتميز مو�سم الفعاليات واالإحتفاالت باحلب.  هذا هو تعريف جمريا للأعياد ... حلظات يتم تقدميها 

ب�سغف ، ليتم جتربتها بحب ، خلل املنا�سبات اخلا�سة.

خطط واإحجز لفعاليات عيد امليلد يف جمريا يف اأبراج االإحتاد

إحتفل معنا
   بجانب أضواء الميالد 



وجبة بران�س يوم اجلمعة

اح�ضل على يوم جمعة خمتلف متامًا وا�ضتمتع بتناول وجبة الربان�ص 
املميزة يف من�ضات مبا�ضرة لتح�ضر الطعام وامل�ضروبات واملمزوجة 

بفقرات ترفيهية مبا�ضرة.
كل يوم جمعة، من ال�ساعة 1٢:3٠ حتى ال�ساعة ٠٠:16

      39٠ درهماً اإماراتياً | امل�سروبات الغازية

      18٥ درهماً اإماراتياً | بران�س االأطفال )9 حتى 1٤ عاماً(

      طعام جماين للأطفال دون ال�8 �سنوات

ال�سواء يوم ال�سبت

ي�ضتعد الطهاة ومعدات ال�ضوي بالفحم لإعداد حفالت �ضواء متميزة 
على اأنغام الفرقة املو�ضيقية الباعثة على احليوية يف ختام الأ�ضبوع 

بدءًا من ال�ضاعة 06:00 م�ضاًء.
كل �سبت: من ال�ساعة ٠6:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة ٠9:٠٠ م�ساًء.

      19٥ درهماً اإماراتياً |  امل�سروبات الغازية والدخول اإىل امل�سبح



الحت��اد ب��راج  اأ فن��دق جم��را يف 

JADspa@jumeirah.com |   +9712٨11ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم: ٥٨٥٨

الأ�ض��عار املذك��ورة بالدره��م الإمارات��ي، و ت�ض��مل ر�ض��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ض��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�ضرائ��ب

املاأكوالت البحرية املو�سمية

متتع بت�ضكيلة من اأ�ضهى اأطباق املاأكولت البحرية احل�ضرية لدينا والتي 
حت�ضر طازجة ح�ضب الطلب.

3-16 نوفمرب | من ال�ساعة 1٢:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة ٠3:3٠ م�ساًء، 

ومن ال�ساعة ٠7:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة 11:٠٠ م�ساًء.

      تبداأ االأ�سعار ب�6٠ درهماً اإماراتياً

اال�سرتخاء يف منتجع 

تالي�س �سبا

اح�ضل على جتربة مثالية مليئة بال�ضرتخاء يف تالي�ص �ضبا مع جمموعة 
اجلل�ضات العالجية امل�ضممة خ�ضي�ضًا من اأجلك. احجز جل�ضة تدليك 

مارما ملدة 60 دقيقة، واح�ضل على خدمة اإ�ضافية من اختيارك ملدة ٣0 
دقيقة )تدليك الراأ�ص على الطريقة الهندية، اأو جل�ضة العناية بالوجه 

ال�ضريعة، اأو تق�ضر اأو تعزيز جمال العينني( مقابل ٥46 درهمًا اإماراتيًا 
فقط.

يومياً من ال�ساعة ٠9:٠٠ �سباحاً حتى ال�ساعة 1٠:٠٠ م�ساًء

هوت بوت كاكي )اأوي�سرت(

اإذا كنت من حمبي املحار والأطباق ال�ضاخنة فا�ضطحب عائلتك 
واأ�ضدقاءك لتناول اأحد الأطباق اليابانية ال�ضاخنة املح�ضرة باأيدي 

الطاهي اأندو تاكا�ضي وفريقه احلا�ضل على العديد من اجلوائز يف الفرتة 
ما بني 1٨ و٣0 نوفمرب يف مطعم توري نو �ضو.

من 18 نوفمرب اإىل 3٠ نوفمرب، من ال�ساعة ٠7:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة 

11:٠٠ م�ساًء

باأ�ضناف ت�ضم املكونات املتعددة الألوان التي متِيّز املاأكولت 
ال�ضعبية الآ�ضيوية، يقدم املطعم يف ال�ضهرات امل�ضائية البوفيه 

الزاخر باأ�ضهى الأطباق التي تعرب عن التنوع يف النكهات والثقافات 
يف كٍلّ من الهند، وال�ضني، وتايالند، واإندوني�ضيا، واليابان، 

ومنغوليا.

اجلمعة: من ال�ساعة ٠7:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة 11:٠٠ م�ساًء.

      ٢6٠ درهماً اإماراتياً لل�سخ�س الواحد

املاأكوالت ال�سعبية 

االآ�سيوية



العمل على اأق�سى ارتفاع

اغتنم الفر�ضة وا�ضتمتع بوجبة الغداء املميزة طوال اأيام الأ�ضبوع، حيث نقدم 
قائمة طعام مكونة من طبقني اأو ثالثة اأطباق مبا يف ذلك املياه، وال�ضاي، اأو 

القهوة. كما ميكنك التمتع بالإطاللة اخلالبة من الطابق 63.
من االأحد اإىل اخلمي�س: من ال�ساعة 1٢:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة   ٠3:٠٠ م�ساًء

        1٢٥ درهماً اإماراتياً | قائمة طعام من طبقني لل�سخ�س الواحد

        1٥٥ درهماً اإماراتياً | قائمة طعام من ثلثة اأطباق لل�سخ�س الواحد

رايز جريل

كل ما تتمناه

مل�ض��وقة ا لعا�ضم��ة  ا ء  ج��وا اأ

مو�سم الكماأة يف األبا

يحتفل مطعم بيت�ضي يف الفرتة من 1٥ نوفمرب حتى 1٥ دي�ضمرب 
مبو�ضم الكماأة البي�ضاء من خالل قائمة طعام م�ضممة خ�ضي�ضًا 

ومعدة باأيدي الطاهي �ضيموين وفريقه. ا�ضتمتع بتناول اأ�ضهى 
الأطباق املح�ضرة خ�ضي�ضًا لك�ضف رائحة كماأة األبا البي�ضاء 

القادمة مبا�ضرة من اإيطاليا.
 

ال�سبت - اخلمي�س

        الغداء: من ال�ساعة 1٢:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة ٠3:٠٠ م�ساًء 

        الع�ساء: من ال�ساعة ٠7:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة 11:٠٠ م�ساًء

        اجلمعة: من ال�ساعة 1٢:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة 11:٠٠ م�ساًء

 

كما ميكنكم الإ�ضتمتاع بالأجواء اجلميلة يف ال�ضرفة اخلارجية. 
تكتمل الأجواء املميزة مع خ�ضم قدره ٥0% على بع�ص امل�ضروبات 

املختارة.

�سرائح �ستيك توماهوك

متتع باأ�ضهى 1200 جم من اأ�ضالع البقر الفاخرة الغنية بالع�ضارة، 
وطبقني جانبيني، و�ضنفني من احللوى من اختيارك.

كل خمي�س: من ال�ساعة ٠7:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة 11:٠٠ م�ساًء.

        ب�سعر: 6٠٠ درهم اإماراتي لفردين

حلم بقر ويلنجتون اأيام االأربعاء

الطبق املثايل املدلل للحوا�ص. اإ�ضتمتع بتناول هذا املزيج التقليدي 
من اللحم املخبوز داخل الفطرة مع البطاطا املهرو�ضة بالكماأة 

واخل�ضراوات املطهية على البخار  مع اإطاللة ٣60 درجة على 
املدينة.

كل اأربعاء من ال�ساعة 19:٠٠ م�ساًء غلى ال�ساعة ٢3:٠٠ م�ساًء

         18٠ درهما اإماراتيا لل�سخ�س الواحد

JADrestaurants@jumeirah.com |   +9712٨11٥666 :ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم



الحت��اد ب��راج  اأ فن��دق جم��را يف 

الأ�ض��عار املذك��ورة بالدره��م الإمارات��ي، و ت�ض��مل ر�ض��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ض��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�ضرائ��ب

                                          |  JADRestaurants@jumeirah.com
jumeirah.com/vakava

سوافيمينتي
الثالثاء للسيدات

ثالث مرشوبات مجانية  |  من الساعة الثامنة مساًء

 +٩٧١٢٨١١٥٦٦٦



أجواء العاصمة 
المشوقة 
النسخة 8 | نوفمبر 2019

  jumeirah.com                JADrestaurants@jumeirah.com                                +9712٨11٥٦٦٦

jumeirahetihadtowers                 JEtihadTowers                 Jumeirah.at.etihad.towers      



+971 2 811 4342 | JSIrestaurants@jumeirah.com | jumeirah.com/JSIfestivedining

يتميز مو�سم الفعاليات واالإحتفاالت باحلب.  هذا هو تعريف جمريا للأعياد ... حلظات يتم تقدميها 

ب�سغف ، ليتم جتربتها بحب ، خلل املنا�سبات اخلا�سة.

خطط واإحجز لفعاليات عيد امليلد يف جمريا يف منتجع جزيرة ال�سعديات

إحتفاالت عيد الميالد
بجانب البحر



جملة اإمييلي البيئية

ل يحظى كائن ديويونك امل�ضامل والهادئ بال�ضغف نف�ضه الذي يحظى به الدولفني 
املرح، ولكن هذه الثدييات التي ل تتمتع بانت�ضاٍر وا�ضع ت�ضاهم يف النظام البيئي 

لدولة الإمارات وُتعد من الف�ضائل البحرية الرئي�ضية يف املنطقة. ُتدرج بقرة البحر 
�ضمن احليوانات "املهددة" يف القائمة احلمراء التي اأعدها الحتاد الدويل حلماية 

الطبيعة IUCN( كانت بقرة البحر ُت�ضتهدف على م�ضتوى العامل للح�ضول على 
حلمها وزيتها، ولكن الآن ُفر�ضت حماية قانونية على هذا النوع من الثدييات البحرية 

يف العديد من الدول. يف الإمارات العربية املتحدة، ُيحظر قانونيًا �ضيد بقرة البحر 
وبيعها، وهناك بحث حملي ملراقبة وحماية جمموعات بقرة البحر التي تعي�ص يف 

اخلليج العربي والتي تاأتي يف املرتبة الثانية بعد اأكرب جمموعة يف العامل. عادة ما 
مت�ضي بقرة البحر وقتًا بالقرب من �ضاطئ ال�ضعديات لتتغذى على الأع�ضاب البحرية 

القريبة من �ضواطئنا، وتعتمد بقرة البحرة متامًا على الأع�ضاب البحرية لدرجة 
اأنها قد تاأكل ما ي�ضل اإىل 40 كيلوجرامًا من الأع�ضاب البحرية يف اليوم! ا�ضتمتع 

باألواح التجديف اأو قوارب الكياك يف يوٍم هادئ وقد ت�ضبح حمظوظًا اإذا ملحت 
اأنياب طويلة ووا�ضحة، فرمبا تكون لذكر. ل تن�َص  اأن ت�ضارك معنا ما �ضادفته على 

!JSIMoments#

اأف�ضل التمنيات مب�ضاهدة دلفني رائعة، 
اإمييلي اأرم�سرتوجن

مدير ال�سوؤون البحرية والبيئية



ل�ض��عديات ا جزي��رة  منتج��ع  يف  جم��را 

الطق�س امللكي يف جناح كبار ال�سخ�سيات

ا�ضتمتع بطق�ص ملكي م�ضمم خ�ضي�ضًا من اأجلك يف جناح ديلوك�ص املخ�ض�ص لكبار ال�ضخ�ضيات وتلحق به مرافق خا�ضة لتغير املالب�ص وغرفة 
بخار و�ضاونا وردهة رحبة لال�ضرتخاء. انطلق يف رحلة عالجية داخل ال�ضبا برفقة �ضخ�ص قريب اإىل قلبك؛ حيث ميكنكما ال�ضتمتاع بالطقو�ص 

املميزة جنبًا اإىل جنب لل�ضعور بالنتعا�ص والطاقة املتجددة.

مزاياك ال�شحية:

       60 دقيقة تدليك، ٣0 دقيقة جل�ضة تق�ضر اجل�ضم، ٣0 دقيقة جل�ضة تنظيف الوجه ال�ضريعة
      20% خ�ضم على اأي من عالجات ال�ضبا و 10% على �ضلع البيع بالتجزئة 

       الكعك و امل�ضروبات 
       اإ�ضتخدام مرافق ال�ضبا

       ال�سعر1،500 درهماً اإماراتياً ل�سخ�سني

ال�شروط والأحكام:

          هذا العر�ص �ضاري حتى ٣1  دي�ضمرب 2019
          هذا العر�ص غر �ضاٍر اأثناء العطالت الر�ضمية اأو بالتزامن مع اأي عر�ص اأو خ�ضم اآخر

          ي�ضرتط احلجز امل�ضبق

ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى الت�ضال بالرقم:9712٨114٣٥7+
JSIspa@jumeirah.comInstagram: @JumeirahSIR  |  jumeirah.com/JSIspa  |  

لال�ضتف�ضار عن الريا�ضة واأن�ضطة الرتفيه ُزر املن�ضة اخلا�ضة بنا على ال�ضاطئ اأو ات�ضل بالرقم 9712٨114٣66+ للحجز م�ضبقًا.

بداي��ة مبك��رة حلل��وٍل تنا�س��ب ا�س��تقبال ال�س��نة اجلديدة

من لندن ياأتينا بوديي�ضم، وهو عالمة مميزة يف جمال الرعاية ال�ضحية افُتِتح موؤخرًا يف جمرا يف منتجع جزيرة ال�ضعديات. نحر�ص على العمل 
عن قرب مع كل �ضيف، ون�ضمم له منهجًا متكاماًل لينا�ضب منط حياته. اليوم هو اأف�ضل فر�ضة لبناء الغد و بوديي�ضم هنا لتدعمك مبجموعة من 

العرو�ص املتوفرة حتى ٣1 دي�ضمرب 2019:

        بادر ب�سراء ع�سوية �سنوية واح�سل على �سهر جماناً و1٠ جل�سات اإ�سافية مع مدرب �سخ�سي.

        �سارع ل�سراء ع�سوية ملدة �ستة اأ�سهر واح�سل على �سهر جماناً. 

        اإذا كنت ع�سواً معنا بالفعل فر�سح عائلتك واأ�سدقاءك مع كل عملية �سراء، واح�سل على ع�سوية جمانية ل�سهر واحد.



الأ�ض��عار املذك��ورة بالدره��م الإمارات��ي، و ت�ض��مل ر�ض��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ض��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�ضرائ��ب

وقت الغروب على املم�سى

طاولة ال�سيف حممود بيومي

ا�ضتمتع مب�ضاهدة غروب ال�ضم�ص املميز على املم�ضى، وهي جتربة جديدة 
مقدمة من جمرا يف منتجع جزيرة ال�ضعديات.

 
اح�ضل على جتربة ل تن�ضى يف اأجواء مريحة يف املم�ضى املميز بعد اأن 

اأ�ضفنا اإليه مل�ضات فاخرة لي�ضبح مكانًا لتناول الطعام مزودًا بطاولة طويلة 
تعد مثالية للجلو�ص مع الآخرين اأثناء غروب ال�ضم�ص يف اخللفية. اإن هذه 

اللحظات املثالية التي تكتمل بتناول قائمة الطعام حتتوي على الكماأة 
الإيطالية البي�ضاء والأطباق ال�ضاحلية تعد جتربة ل مثيل لها. الأجواء 

اجلميلة ل مثيل لها وت�ضتكمل متاًما بقائمة م�ضتوحاة من الأطباق ال�ضرق 
اأو�ضطية ُتقدم اإىل طاولتك. ابحث عن جتربة خمتلفة كل �ضهر.

6 دي�سمرب ٢٠19 | من ال�ساعة 17:٠٠ م�ساًء اإىل ال�ساعة ٢٠:٠٠ م�ساًء

        37٥ درهماً اإماراتياً لل�سخ�س الواحد �ساملة امل�سروبات الغازية

يوم اخلمي�س مع اأطباق التابا�س واجليتار

ابداأ عطلة نهاية الأ�ضبوع يف ذا لوجن وا�ضتمتع بلحظات رائعة لغروب ال�ضم�ص مع ن�ضمات اجلو الباردة. اجمع اأ�ضدقاءك على اأطباق التابا�ص 
الع�ضرية وا�ضتمتع بعر�ٍص  حي مع عازف اجليتار الت�ضيلي الذي ُيبهجنا باأنواع خمتلفة من املو�ضيقى مبا يف ذلك مو�ضيقى البوب ال�ضهرة، وريذم 

اآند بلوز، والفالمنكو، وال�ضول، وبو�ضا نوفا بيت�ص من اإيطاليا، واإ�ضبانيا، واأمريكا الالتينية.
كل خمي�س من ٠٥:٠٠ م�ساًء اإىل ٠7:٠٠ م�ساًء 

        تبداأ اأطباق التابا�س ب�1٠ دراهم، وتبداأ الكوكتيلت املميزة ب�٢٥ درهماً

املبهج��ة ء اجلزي��رة  ج��وا اأ



ل�ض��عديات ا جزي��رة  منتج��ع  يف  جم��را 

فطور نهاية االأ�سبوع 

بحية( )ال�سُ

ا�ضتمتع بتناول اأهم )واأ�ضهى( وجبة يف اليوم، على طريقة مطعم تني 
اخلا�ضة. على م�ضافة ق�ضرة من �ضاحل ال�ضعديات ال�ضاحر، جتد 
اأجواء مثالية لبداية يومك. ميكنك الختيار من بني اأطباق الفطور 

رة على الطريقة العربية مع مل�ضاٍت من فن الطهي  املف�ضلة لديك املَُح�ضَّ
الغربي، اأو ال�ضتمتاع بوجبة فطور �ضهية تت�ضاركها مع من حتب.

اجلمعة وال�سبت، من ال�ساعة8:٠٠ �سباحاً اإىل ال�ساعة 1٢:٠٠ ظهراً

متعة النكهات!

ما بني الب�ضاطة والفخامة، تذوق اأ�ضهى �ضطائر الكباب امل�ضتوحاة 
من فنون الطهي العربي! بدءًا من لفائف الفالفل وال�ضاورما 

ولفائف الكفتة حتى فطائر الروبيان املقلية وعراي�ص حلم ال�ضاأن 
ولفائف ال�ضي�ص طاووق، لدينا اأ�ضناف متنوعة من ال�ضطائر 

واللفائف تر�ضي جميع الأذواق.  

يومي��اً، م��ن ال�س��اعة 1٢:٠٠ حت��ى ال�س��اعة ٠٠:16

        باأ�س��عار تب��داأ م��ن 7٥ درهم��اً اإماراتي��اً

ا�ضتمتع بتناول جمموعة من اأ�ضناف الكباب الكثر الع�ضارة 
رة اأمام عينيك على من�ضة  واأ�ضهى الأطباق امل�ضوية املُح�ضَّ
ال�ضواء املبا�ضر يف ال�ضرفة ال�ضفلية ملطعم تني. متتع بتناول 

جمموعة من اللحوم امل�ضوية ال�ضهية و�ضط اأجواء �ضرقية 
وب�ضحبة عرو�ص ترفيهية حية.

اخلمي�س، من ال�ساعة 18:٠٠ حتى ال�ساعة ٢٢:٠٠

      ٢٤٥ درهماً اإماراتياً لل�سخ�س الواحد

االأطباق العربية

ال�سهية
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الأ�ض��عار املذك��ورة بالدره��م الإمارات��ي، و ت�ض��مل ر�ض��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�ض��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�ضرائ��ب

املبهج��ة ء اجلزي��رة  ج��وا اأ

باقة بران�س

بران�س حياة اجلزيرة 

يط��ل املطع��م الع�ض��ري الأني��ق يف املنتجع على مناظ��ر خالبة، ويتميز 
بالأنغ��ام املو�ض��يقى الهادئ��ة والنكه��ات ال�ض��هية التي متيز اجلزر 

اجلنوبية ال�ض��رقية ال�ض��اعرية؛ بينما ت�ض��تمتع بتناول وجبة الربان���ص 
ال�ض��هية، �ض��نحر�ص على اإبقاء �ضغارك م�ض��غولني بالأن�ض��طة الرتفيهية 
اململ��وءة بامل��رح، وت�ض��مل: القلع��ة املطاطية ونفخ البالونات وت�ض��كيلها و 
عر�ص اخلدع وغر ذلك الكثر، ول تن���َص زيارة ذا لوجن لال�ض��تمتاع 

باحلف��ل ال��ذي ياأتي بعد وجبة الربان���ص واحل�ضول على م�ض��روب 
جماين من ال�ض��اعة 16:00 حتى ال�ض��اعة ٣0:16.

اجلمع��ة، 1٥ نوفم��رب، م��ن ال�س��اعة 13:٠٠ حت��ى ال�س��اعة ٠٠:16

        37٥ درهم��اً اإماراتي��اً �س��امًل امل�س��روبات الغازي��ة

        9٥ درهماً اإماراتياً لكل طفل ما بني ٤ و11 عاماً

�سباغيتاتا اأال فونغويل

ا�ضتمتع مبذاق طبق املعكرونة ال�ضباغيتي مع 200 جم من املحار 
الفيني�ضي الطازج. كل يوم اثنني يجلب الطاهي �ضيموين املحار الطازج 

ر معه معكرونة �ضباغيتي بالثوم والزيت على  ّ من فيني�ضيا لُيَح�ضِ
الطريقة التقليدية.

االثنني، من ال�ساعة 1٢:٠٠ ظهراً :اإىل ال�ساعة 1٠:3٠ م�ساًء

      9٥ درهماً اإماراتياً

�سريحة ال�ستيك االإيطالية

 اأيام الثلثاء هي ملحبي اللحوم يف املطعم االإيطايل ماري ماري

تلذذ ب�ضريحة اللحم الغ�ص )٥00 غ(  و ا�ضتمتع  مب�ضروب جمانا
        الثلثاء من ال�ساعة  1٢:٠٠ ظهراً حتى ال�ساعة 11:٠٠ م�ساًء

       ٢٤٠ داإ مع م�سروب



يوم االإ�ستاكوزا

متتع مبذاق معكرونة تاجليوين ال�ضهية مع الإ�ضتاكوزا الطازجة 
املطهوة على طريقتك املف�ضلة لتحظى بتجربة اأ�ضيلة م�ضتوحاة 

من اإيطاليا ال�ضاحلية. �ضنقوم بتح�ضر البا�ضتا اأمام عينيك 
ونقدم عر�ضًا مبا�ضرًا للطهي على طريقة ماري ماري الأ�ضلية. 

كن م�ضتعدًا لطبق لذيذ طوال اليوم.

االأربعاء من ال�ساعة 1٢:٠٠ م�ساًء اىل ال�ساعة ٢٢:3٠ م�ساًء 

     ٢٢٠ درهماً اإماراتياً للإ�ستاكوزا الواحدة

ل�ض��عديات ا جزي��رة  منتج��ع  يف  جم��را 
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غذاء العقل

بقلم �سيموين فيديريكي - رئي�س الطهاة 

يف مطعم ماري ماري 

كنت يف اخلام�ضة من عمري تقريبًا عندما جربت للمرة الأوىل البحث 
عن الكماأة يف غابات اأبروت�ضو باإيطاليا مع جدي وكالبه التي حتب 

�ضيد الكماأة. و من ذكرياتي املف�ضلة عن هذا الأمر هو تناول الكماأة 
مبا�ضرة من الرتبة مثلما نفعل مع التفاح عندما مل يكن جدي منتبهًا 

يل! وب�ضبب زيادة الطلب يف العام املا�ضي، ي�ضر فريق مطعم ماري 
ماري تقدمي قائمة طعام ح�ضرية ت�ضم اأفخر اأنواع الكماأة البي�ضاء 

وال�ضوداء القادمة من األبا مبا�ضرة. ميكنك هذا العام ال�ضتمتاع 
بتجربة الرافيوليني الذي يعد الطبق الإيطايل الأكرث مبيعًا والذي 

يتكون من ٣٥0 جم من الرافيويل املح�ضوة بجنب بافلو ريكوتا الطازج 
ويعلوها طبقة من كماأة األبا البي�ضاء. وبالتاأكيد �ضيكون جدي �ضعيدًا!.



املبهج��ة ء اجلزي��رة  ج��وا اأ

حواسك  أشبع 
الرياضية

تتمحــور الرياضــة التنافســية حــول 
لحظــات ملحميــة، تمامــً مثــل لحظــة 
تــذوق أشــهى األجنحــة بينمــا يخترق 

العــب الجنــاح فــي الفريــق المفضــل لديك 
دفاعــات الفريــق المنافــس، أو عندمــا 

يوشــك علــى إنهــاء المبــاراة بركلــة موياي 
تــاي التــي تكــون قوتهــا بنفس قوة 

شــطيرة البرجــر وأنــت تتلــذذ بتناولهــا 
بيــن يديــك. إنهــا الفكــرة الرئيســية التي 

يقــوم عليهــا أوفســايد، وهي االســتغراق 
فــي األحــداث الرياضــة الملحميــة وأنت 

تســتمتع بتنــاول مجموعــة متنوعــة مــن 
المأكــوالت والمشــروبات التــي ال تقــل إثارة 

عــن المباريــات الملحميــة. احضــر برفقــة 
أصدقائــك، ويمكنــك اصطحــاب كلبــك 

بالطبــع.

أول الونــج رياضــي فــي جزيرة الســعديات.
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دليلــك الخاص لقضاء أوقــات ممتعة
     جميــرا فــي منتجــع جزيــرة الســعديات

     فنــدق جميــرا فــي أبــراج االتحــاد
     منتجــع وســبا جميــرا الوثبــة الصحــراوي

اتحداك
أن تتمكن من مقاومتها اآلن بين يديك


