
RAMADAN
MUBARAK



With a myriad of amazing food and beverages 
experiences and special gifting options available 
for guests this Ramadan.
Embrace the Holy Month with friends and loved 
ones at Jumeirah at Saadiyat Island Resort.

يف ظل وجود جمموعة هائلة من جتارب تناول الأطعمة وامل�شروبات الرائعة 
وخيارات الهدايا اخلا�شة املتاحة ل�شيوفنا خالل �شهر رم�شان هذا العام، 

ا�شتمتع بروحانيات هذا ال�شهر املبارك ب�شحبة اأحبائك واأ�شدقائك يف جمريا 
يف منتجع جزيرة ال�شعديات.



IFTAR
WHITE IFTAR BUFFET
Price:      AED 228 per person
Timing:  Sunset – 21:30

TEAN 
Price:      AED 198 per person
Timing:  Sunset – 21:30

IN-ROOM-DINING
Price:      AED 208
Timing:  All Day

SUHOOR
TEAN
Price:     AED 248 per person
Timing: 22:00 – 02:00

IN-ROOM-DINING
Price:     AED 208 per person
Timing: All day

EID AL FITR AT WHITE
Price:       Breakfast buffet AED 185 per person
                 Dinner buffet AED 235 per person
Timing:  06:30 - 11:00 for breakfast and 
                 18:30 - 22:30 for dinner

الإفطار
بوفيه الإفطار يف مطعم وايت

ال�شعر: 228 درهمًا اإماراتيًا للفرد
املواعيد: وقت الغروب - 21:30

تني
ال�شعر: 198 درهمًا اإماراتيًا للفرد
املواعيد: وقت الغروب - 21:30

خدمة الطعام داخل الغرف
ال�شعر: 208 دراهم اإماراتية

املواعيد: على مدار اليوم

السحور
تني

ال�شعر: 248 دراهم اإماراتية للفرد
املواعيد: 22:00 - 02:00

خدمة الطعام داخل الغرف
ال�شعر: 208 دراهم اإماراتية للفرد

املواعيد: طوال اليوم

عيد الفطر يف مطعم وايت
ال�شعر: بوفيه الإفطار ب�شعر 185 درهمًا اإماراتيًا للفرد

بوفيه الع�شاء ب�شعر 235 درهمًا اإماراتيًا للفرد املواعيد: 
06:30 - 11:00 لالإفطار 30 - 22:30 للع�شاء



MAJLIS TAKE AWAY
OUZI UAE EXTRAVAGANZA
Half Ouzi serves  up to 4-6 people l 1449
Full Ouzi serves  up to 7-12 people l 2499

CHICKEN MANDI
Serve up to 3-4 people | 558

الوجبات ال�شريعة يف جمل�س ال�شعديات
وليمة الأوزي الفاخرة بنكهة الإمارات العربية املتحدة

ن�شف اأوزي يكفي 4-6 اأفراد | 1449
اأوزي كامل يكفي 7-12 فردًا | 2499

مندي الدجاج
يكفي 3-4 اأفراد | 558

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges and VAT     جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب



THE PERFECT GIFT 
FROM MAJLIS
HAMPERS

RAMADAN SMALL HAMPER | 238
Stuffed dates, French chocolates, glazed 
almonds in a sachet. Salted cookies with Zaatar, 
Olives and Parmesan Cheese. 

RAMADAN MEDIUM HAMPER | 568
Stuffed dates, French chocolates, choco dates and
Arabic sweets. An organza bag with 2 pieces of 
wrapped filled dates, glazed almonds in a sachet, 
Salted cookies with Zaatar, Olives & Parmesan 
Cheese, and Odysse Des Sens Candle.

RAMADAN LARGE HAMPER | 998
16 assorted filled dates, choco dates and 
Arabic sweets. A sleeve box of 4 choco dates,
Box of 4 assorted Arabic sweets, French 
chocolates filled dates, and Odysse Des Sens 
candle. Salted cookies with zaatar, olives and 
parmesan cheese. A sachet of 100g individually 
wrapped dates, 75cl Gold Emotion, a blend of 
sparkling apple juice without alcohol and edible 
24-carat gold flakes.

RAMADAN PREMIUM DATE BOX | 398

RAMADAN PREMIUM LARGE DATE BOX | 898

ASSORTED MAMOUL  | 128

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges and VAT     جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل جميع رسوم الخدمة والضرائب

الهدية املثالية من جمل�س 
ال�شعديات

�شالل الوجبات
ال�شلة الرم�شانية ال�شغرية | 238

متر م�شو، و�شوكولتة فرن�شية، ولوز مم�س وُملى داخل 
كي�س، وكوكيز مملح بالزعرت، وزيتون، وجنب بارميزان

ال�شلة الرم�شانية املتو�شطة | 568
متر م�شو، و�شوكولتة فرن�شية، ومتر بال�شوكولتة، وحلوى 

عربية. كي�س اأورجانزا يحتوي على قطعتني من التمر املح�شو 
امللفوف، ولوز مم�س وُملى داخل كي�س �شغري، وكوكيز 
 Odysse مملح بالزعرت، وزيتون، وجنب بارميزان، و�شمعة

Des Sens

ال�شلة الرم�شانية الكبرية | 998
16 قطعة متر م�شو متنوعة، ومتر بال�شوكولتة، وحلوى 

عربية، وعلبة بجراب ت�شم 4 قطع من التمر بال�شوكولتة، 
وعلبة بها 4 قطع من احللوى العربية املُ�شكلة، و�شوكولتة 

 .Odysse Des Sens فرن�شية، ومتر م�شو، و�شمعة
كوكيز مملح بالزعرت، وزيتون، وجنب بارميزان، وعلبة بها 
اأكيا�س بوزن 100 جم ت�شم قطع متر ملفوفة على حدة، 

و75 �شنتيلرتًا من م�شروب جولد اإميو�شن؛ وهو مزيج من 
ع�شري التفاح الفوار اخلايل من الكحول مع رقائق ذهب 24 

قرياطًا قابلة لالأكل.  

علبة التمر الفاخر الرم�شانية | 398
علبة التمر الفاخر الرم�شانية الكبرية | 898

معمول ُم�شكل | 128



تناول الطعام
�شيوفنا الكرام، اأنتم على موعد مع زيارة اأماكننا الأخرى. للح�شول 
على خيارات اإ�شافية يف قائمة الطعام ح�شب الطلب ُيرجى الطالع 

على املواعيد التالية.

املجل�س
املواعيد: يومياً: 12:30 - 23:30

مطعم وايت
املواعيد: الإفطار: 06:30 – 11:00

الع�شاء: 18:30 – 21:30

مطعم ماري ماري
املواعيد: من ال�شبت اإىل الأربعاء من ال�شاعة 12:00 اإىل ال�شاعة 23:00 

ويوما اخلمي�س واجلمعة من ال�شاعة 12:00 اإىل ال�شاعة 24:00
تني

املواعيد: يومياً: 18:00 - 02:00

اأوف�شايد
املواعيد: الأحد - اخلمي�س من ال�شاعة 17:00 اإىل ال�شاعة 02:00 

اأيام اجلمعة وال�شبت من ال�شاعة 12:00 اإىل ال�شاعة 02:00

مقهى حمام ال�شباحة
املواعيد: يوميًا من 09:00 - 21:30

ردهة لوب�شرت
املواعيد: يومياً: 18:00 - 03:00

خدمة الطعام داخل الغرف
املواعيد: طوال اليوم

DINE
Alternatively guests are invited to visit our other 
venues. For additional a la carte options to dine 
from, please see timings below.

MAJLIS 
Timing: 12:30 – 23:30

WHITE 
Timing: Breakfast: 06:30 – 11:00
                Dinner: 18:30 – 21:30

MARE MARE 
Timing: Saturday - Wednesday from 12:00 - 23:00 
and Thursday – Friday from 12:00 - 24:00 

TEAN
Timing: 18:00 - 02:00

OFFSIDE
Timing: Sunday - Thursday from 17:00 – 02:00 
and Friday and Saturday from 12:00 – 02:00

POOL BAR
Timing: from 09:00 – 21:30

LOBSTER LOUNGE
Timing: 18:00 - 03:00

IN-ROOM-DINING
Timing: All day



 For more information or to order, please contact  
+971 2 811 4342 between 7:00 to 23:00

For more information or dining reservations,  
please contact +971 2 811 4342 or email JSIrestaurants@jumeirah.com

ملعرفة املزيد من املعلومات اأو للطلبات ُيرجى الت�شال بالهاتف رقم: 97128114342+ من ال�شاعة 
7:00 اإىل ال�شاعة 23:00

ملعرفة املزيد من املعلومات اأو حلجز مواعيد باملطاعم ُيرجى الت�شال بالهاتف رقم: 97128114342+ 
 JSIrestaurants@jumeirah.com اأو مرا�شلتنا عرب الربيد الإلكرتوين


