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+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

NIHON YORU
NIGHT BRUNCH AT TORI NO SU
Fridays, 19:00 to 22:00

Japanese Night Brunch is Tori No Su's latest addition to the dining 
experience where kaiseki-trained Chef Ando Takashi and his 
award-winning team will entice your Friday night with a delicious 
variety of contemporary Japanese dishes.

AED 250 | Inclusive of soft beverages
AED 350 | Inclusive of house beverages

VENGA VENGA BRUNCH
Fridays, 14:00 to 19:00

VaKaVa introduces 5 hours of Latin brunch with 4 course South 
American set menu.

AED 235 | Inclusive of food and soft beverages
AED 395 | Inclusive of food and special & afterparty beverages
DJ and Latin band bringing an authentic and vibrant Latin vibe

AWARD-WINNING
BRUNCH AT NAHAAM
Fridays, 12:30 to 16:00

Take Fridays to a new level and immerse yourself in an interactive 
award-winning brunch featuring live food and beverage stations, and 
entertainment from a band and DJ.
Don't miss our Cherry Blossom Brunch on 27 March.

AED 390 | Inclusive of soft beverages
AED 450 | Inclusive of house beverages
AED 575 | Inclusive of premium bubbly
AED 185 | Kids Brunch (9 – 14 years old)
Kids 8 years old and below dine for free

THE CAPITAL 'S  ULTIMATE
BRUNCH





PIE AND BREW
Wednesdays, 19:00 to 23:00

Ray's Grill is famous for its steaks and prime cuts, 
but have you ever tried the pies? Come up to the 
63rd floor and you will be surprised not only by the 
views but also by the Chef's selection of pies to 
choose from.

AED 180 Special pie menu, paired by a brew

Ray’s Grill

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

SAKURA FESTIVAL
22 – 31 March, lunch and dinner
(Closed for lunch on Friday and Saturday)

Springtime in Japan is nothing less than magical. 
Practised for hundreds of years, we bring the iconic 
sakura (cherry blossoms) to Abu Dhabi with Sakura 
Hanami Bento box at our award-winning Japanese 
restaurant Tori No Su.

AED 195 | Sakura Hanami Bento Box

Tori No Su

BiCE

EARTH
HOUR

2020
28 March, 

20:30 - 21:30

Celebrate the Earth Hour as we lower the light 
at BiCE with 3 course set menu paired with 
organic grapes

AED 195 per person

FORMAGGIO E VINO                                                              
Thursdays, 19:00 to 21:00

Enjoy a wide range of perfectly selected cheese 
and cold cuts with free flow of house grape. Let 
our talented pianist entertain you and your guests 
while we serve you a few of our speciality platters.

AED 185 per person



Daily, 14:00 to 18:00

Celebrating the Sakura season with friends and family
at Jumeirah at Etihad Towers is a traditional way to

usher in spring. Explore award-winning Afternoon tea
with seasonal sakura-themed delicacies.

AED 220 | Lobby Lounge
AED 250 | Observation Deck at 300

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

CHERRY BLOSSOM
AFTERNOON TEA



Nahaam

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

MEAT BOARD
Thursdays, 19:00 to 23:00

Are you a meat lover? Then imagine this... a board 
of smoked meats, briskets and homemade sausages 
accompanied by either a glass of house grape or 
brew. 

That is what we call a perfect start of the weekend.

AED 245 per board

SEAFOOD NIGHT
Fridays, 19:00 to 23:00

Embark on a culinary voyage on Friday night, 
featuring hot and cold seafood. Be sure to leave 
room for the decadent dessert station for a sweet 
ending. 

AED 260 | Inclusive of buffet only 
AED 285 | Inclusive of soft beverages
AED 350 | Inclusive of house beverages

Rosewater

Women's Day

Ladies, enjoy 25% discount on food and 
beverage on March 8th when you dine for 
lunch and dinner at Rays Grill, Li Beirut,
Tori No Su or Rosewater restaurants.



Price is in UAE Dirham and is inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes

  20:00 to 01:00
AED 125 per person | 3 refreshing cocktails



FOR ALL CHARMING
AND BEAUTIFUL WOMEN
1 – 31 March, 09:00 to 22:00 

Celebrate International Woman's and Mother's day with
75-minute massage and receive complimentary
30-minute foot reflexology.

AED 600 per person
Offer valid during weekdays only

Prior reservation required, please contact us: +971 2 811 5858  |  JADspa@jumeirah.com

Terms and conditions apply. 
Prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges, tourism fees and taxes
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اسأل النادل القائم عىل خدمتك عن املزيد من املعلومات عن بطوالت املسبح ورمي السهام والتنس. أو اتصل عىل الهاتف رقم. 

4342 811 2 971+ أو تابعنا عىل صفحتنا عىل إنستغرام @offsidesaadiyat ملعرفة املزيد عن الفعاليات الرائعة

13, 14, 20 & 21 March
Late breakfast from 11am – 4pm and happy hour on selected drinks

17 March
Paddy’s Party with our Irish band and great drink specials

Dress in your best 'Irish' and stand a chance to win big 

18 March
Irish inspired Quiz night with Sonya Mac 

Happy hour
Every day from 5pm – 8pm as well as our deal of the day

Every Thursday
Boxtones band bringing the best of Dublin

Live this month on our big screens
Six Nations Rugby  |  English Premier League

Champions League last 16

+971 2 811 4342  |  JSIrestaurants@jumeirah.com



LIVE ENTERTAINMENT
AT TEAN Oud and violin entertainment

Wednesday – Friday, 20:00 to 23:00

Oud player 
Fridays, 10:00 to 13:00
Saturdays, 11:00 to 14:00

TEAN

FAMILY ARABIC BRUNCH
Saturdays, 11:00 to 14:00

An Arabic Brunch where families get together for
a journey of Arabian flavours. Savour delicacies
from our breakfast and lunch menu along with the
amazing view and live entertainment.

Starting from AED 135

WEEKEND BREAKFAST (SOB7IYYE)
Fridays and Saturdays, 8:00 to 13:00

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.

TEAN set menu at AED 85

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



Please tell us a bit about 
yourself

I was born in Châtenay-Malabry, 
France and attended culinary 
school in Antony, when I was 15
years old and graduated in 1988. In 
2013 I received further education, 
gaining a certificate in Food & 
Service Management at Cornell 
University. 

Who are some of the most 
inspirational chefs you have 
collaborated with?

I started my career working with 
two-Michelin star Chef Gérard 
Vié at Trianon Palace in Versailles. 
Other chefs I see as mentors are 
Michelin star chefs Arabian at Le 
Doyen, Alain Ducasse and Chef 
Pourcel.  My skills and abilities 
must be attributed to these fine 
chefs. 

Would you say you are well 
travelled?

Absolutely, over the past 29 years, 
I have been to and worked across 
various continents in places like 
Brazil, Morocco, Portugal, Russia, 
Ukraine, Bahamas and now the 
United Arab Emirates at the 
nations’ capital, Abu Dhabi.  

You have worked at amazing 
establishments, can you name 
a few?

Prior to joining the One&Only 
Reethi Rah in September 2015, I 
worked in Ukraine as the Corpo-
rate Executive Chef overseeing 
five-star hotel properties including 
the Donbass Palace in Donetsk, 
the Opera Hotel in Kiev and also 
the Football Club of Shakhtar.  I 
also opened Aquapura Douro 
Valley Resort in Portugal and 

the first InterContinental Hotel 
in Porto, Portugal.  Some of my 
earlier assignments included the 
opening of a hotel named Kenzi 
Tower in Casablanca, Morocco 
and introducing a new food 
concept called “Le Burgé” at the 
Beach Club at ClubOn.

Do you have any notable 
highlights?

I think working for Russians’
President Vladimir Putin and 
Prime Minister Dmitry Medvedev 
is right up there.

Being named as “Best Chef of 
the year” in 2013 by the Ukrainian 
Connoisseur Club was another 
proud moment, but I loved my 
achievements and time spent at 
Bakers Bay at the
Bahamas until the resort was 
wiped out by Hurricane Dorian.

"It is not enough to just be 
a good chef; my food must 
touch people. People who 
love to cook are the best 
chefs.”

C H E F  E M M A N U E L  S O A R E S
Executive Chef at Jumeirah at Saadiyat Island Resort



SIGNATURE TEA BLEND

Those who fancy warm, delicious notes of “Pecan 
Pie” would love our new Signature flavoured blend. 
The rich flavours of pecan, hazelnut, almond, 
pistachio and a touch of honey will delight every 
sip.

AED 50 | Pecan Pie Signature tea
Exclusive to Jumeirah at Saadiyat Island Resort

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

PEARL AFTERNOON TEA
Daily, 14:00 to 18:30

Our Bubbly Afternoon Tea is accompanied by a bottle 
of refreshing sparkling grape juice making it perfect for 
any celebration or occasion. Served in an elegant
tiered jewellery box, every compartment of the 
afternoon tea reveals gorgeous Arabian flavours to share.

AED 495 | Inclusive of Pearl’s Sparkling grape juice 
Served in the Private Majlis

Majlis Saadiyat

MOTHER'S DAY BY THE POOL & BEACH
Saturday, 21 March

Mothers get free beach access on 21 March, so why not
bring your little one at Kids Club, and for AED 35
they can decorate your special mother’s day gift.

Beach access rates
AED 375 per adult | Inclusive of AED 200
Food and Beverage voucher

AED 200 per child | Inclusive of AED 100
Food and Beverage voucher

Pool & Beach



UNA GRIGLIATA AL TRAMONTO
21 March, 17:00 to 20:00

The February Sunset boardwalk sold out in less than a week, so get your booking in as soon as possible.
This time expect a casual beach sea food BBQ in true Italian style. Expect sharing starters in the forms of 
seafood, salads and pasta followed by grilled seafood and succulent meats prepared at our live, interactive 
stations. Dress down, if anything shorts with flip flops is perfect to enjoy good grapes and brews with soothing 
jazz beats supplied by our Italian Jazz band.

AED 375 | Inclusive of soft drinks
AED 475 | Inclusive of house grape and brews
AED 575 | Inclusive of special fine grape and cigars

SPAGHETTATA ALLE VONGOLE
Mondays, 12:00 to 22:30

Savour a hearty bowl of spaghetti with 200g of fresh 
Venetian clams and a glass of Italian grape. 

AED 95 | Inclusive of a glass of white

POLENTATA CON SIMONE
Wednesdays, 12:00 to 22:30 

A hearty bowl of polenta loaded with your favourite 
toppings: Beef Spezzatino; Lamb shank; Frutti di mare; 
Bolognese and Vegetarian.

Starting from AED 110

Mare Mare

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

BOARDWALK
SUNSET



White

ISLAND LIFE BRUNCH
27 March, 13:00 to 16:00

On the 27 March, let our Caribbean inspired brunch bring out the Jack Sparrow in you.  We promise a plethora 
of flavours at the best brunch spread on Saadiyat Island.  Apart from glorious cuisine, we will also reward the best 
dressed with a free pass to our Easter brunch.

AED 375 | Inclusive of soft beverages
AED 475 | Inclusive of house beverages
AED 575 | Inclusive of premium bubbly
AED 115 | Kids Brunch (7 – 14 years old) 
Complimentary (0 – 6 years old)

Bookings are open for our Easter brunch on 10 April

After brunch party in Pool Bar with our resident DJ from 16:00 to 20:00, receive a complimentary drink on 
arrival

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



With Spring around the corner, it’s a great time to be outside and enjoy the beauty of 
Abu Dhabi, and we all want to do what we can to protect and preserve the natural 
environment. Let our Marine Biologist, Emily, share her top tips for eco-living, and see 
how these small changes can have a big impact:

1.    Turn off the tap
Leaving the tap running for 
two minutes twice a day while 
brushing your teeth really adds 
up! By closing the tap when you 
brush, you could save up to 750 
litres of water a month. 

2.    Switch to meat-less    
      Mondays
Rearing animals and processing 
the meat for consumption has 
a huge environmental cost, with 
10 times the amount of water 
needed to process 1 kilo of beef 
than a vegetable alternative. 
Make the switch just one day 
a week and go meat-free – ask 
our chefs for some delicious 
vegetarian options. 

3.    Use reef-safe products
Cosmetic products, particularly 
suncream, can contain 
harmful chemicals that cause 
a lot of damage to coral reefs. 
Avoid products that contain 
oxybenzone and octinoxate; 
instead use a mineral-based 
sunscreen with ingredients 
such as zinc oxide and titanium 
dioxide. These still block harmful 
UV rays but are not linked to coral 
bleaching. 

4.    Don’t waste food!
Over 2kg of food per person on 
average is thrown away every day 
in the UAE! Be mindful when
you fill up at the buffet, and
take what you need – you
can always go back later
if you think you are still
hungry! At home, re-use
or freeze food when you
can to avoid wastage. 

5.    Microbeads =  
       megaproblem 
Microbeads (tiny plastic
particles found in skin-care
and other cosmetics) and 
microfibers (microscopic
plastic fibres from fabrics that 
shed in the wash) easily end up
in our oceans,
causing
problems
to marine life.
Be mindful of
the skin-care
products you

buy (avoid products with 
polyethylene or polypropylene), 
and invest in a specialized 
washing ball that can catch all 
those pesky microfibers in the 
wash. 

6.    Bye bye balloons 
It might seem unusual to 
have a party without balloons, 
but balloons are a single-use 
plastic and often break up into 
tiny pieces that end up in the 
ocean. Next time you celebrate, 
skip the balloon and consider 
environmentally friendly 
alternatives such as ribbons and 
bunting.      



World leader in wellness  ●  Innovative, holistic approach  ●  Personal training
Invigorating classes  ●  Healthy Café  ●  Supercharged supplements

Mindset, movement, nutrition, sleep  ●  Fitness & Lifestyle memberships available

Introductory Bundles
10 Class Bundles for AED 675  ●  10 PT Bundles for AED 3,250

*One off purchase for new Bodyism members

Bodyism Pilates with Tisha
10 Reformer One to One sessions for AED 2,750

*One off purchase for new Bodyism members. Valid 2 months from date of purchase

T: +971 2 811 4366  ●  E: Bodyism.Saadiyat@jumeirah.com  ●  @jumeirahsaadiyat
www.jumeirah.com/JSIbodyism



MARCH INTO MARCH

Walk your way into change. 5 ways to increase your steps each day!

Why worry about your step count?

It is an amazingly underrated tool for
assessing how active you are throughout 
the day. Trying to increase the amount you 
get each day can go a long way to:
• Increase how much weight you lose
• Improving your overall health and 

fitness
• And, enhancing your state of mind

These are just some of the benefits that 
you will see, the list of benefits is endless.
Most people know this, but how do we go 
about improving our daily step count?

Bodyism believe this is such an underrated 
tool to add to your health and fitness kit 
because increasing your steps is actually 
super easy!



Below is our list of best 5 ways to not just increase your step count, but to also improve 
other aspects of your life.

     PARK FURTHER AWAY

When parking your car, 
whether it’s when you’re 
doing your shopping, 
going to school or work, 
look to park you car as far 
away as possible. 

#1

#4

#2 #3

#5

        TAKE THE STAIRS

Instead of using the lift or 
standing on the escalator 
try walking up the stairs. It 
will have a massive impact 
on your total step count 
for the day. It may even be 
something as simple as 
walking up the escalator.

         ACTIVE FAMILY TIME

Go to the beach, local park, 
Corniche or to the shopping 
mall with your family. But 
instead of sitting on the couch 
or watching movies, go for a 
swim, play a sport or maybe 
walk the family dog.

      TAKE A WALK AFTER DINNER

Having a large meal just before bed? 
Spending 10 minutes walking after dinner 
can help with digesting your food before 
bed. And it is another great way to up your 
step count and encourage a good night 
sleep.

        WALK FOR CHARITY

Why not increase your steps while giving 
back to charity and helping those less
fortunate than us. A 'walkathon' for charity 
is a great way to motivate you on your
journey to increasing your step count 
through the day.

The most important element to increasing you steps is making the commitment to 
do so, developing a plan and then actually having the courage to put that action 
into place. As always remember to have fun and be creative with you health and 
fitness. Rather than seeing this as a daunting task, see this as an exciting challenge 
that can improve yours and your love one’s lives.

This month we challenge you to make a commitment to getting 10 thousands steps 
each day.

Do this by implementing three of the methods above! Share it with us! Please tag 
us on socials: @jumeirahsaadiyat



EMPOWERING ME!
SPA LADIES DAY
Mondays, 9:00 to 21:00 

Discover the true meaning of a Spa with this inviting and 
luxurious package that provides you with an indulgent and 
immersive experience.

Look no further than our signature massages spa 
enhancements collection. We promise you a day of bliss and 
rejuvenation that will leave you looking fresh and flawless.

       60-minute signature massage and 30-minute spa
       enhancements
       Select any treatment from the following: back, neck and 
       shoulder massage | express facial | body scrub | foot 
       massage 
       Pool, beach and spa wellness facilities access 
       Yoga class with Bodyism   
       20% discount on any additional spa treatments and
       10% on retail items 
       Breakfast at White restaurant

AED 590

All package inclusions must be redeemed on the same day.
Not valid in conjunction with any other offer or discount.

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

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



NOW OPEN
at Jumeirah at Saadiyat Island Resort - Abu Dhabi

for Ladies & Gents + Barber Services

Guests and Saadiyat Island Residents receive 15% discount on 

Ladies and Gents Cut and Colour services

9.00am-9.00pm weekdays & Fridays 11am-8pm

Tel: 02 8114537



مفتوح األن
جمريا يف منتجع جزيرة السعديات - أبوظبي

للسيدات والرجال + صالون حالقة

15% خصم لسكان جزيرة السعديات عىل خدمة القص و 

الصبغة  للرجال و السيدات

من السبت اىل الخميس 09:00 صباحاً - 09:00 مساًء 

يوم الجمعة 11:00 صباحاً - 08:00 مساًء

هاتف: 0٢811٤5٣٧+



الت�سجيع! يوم املراأة يف ال�سبا!
اأيام االثنني من ال�ساعة 09:00 حتى ال�ساعة 21:00

تعريف على املفهوم احلقيقي ملتعة ال�سبا مع هذه الباقة الفاخرة لت�ستمتعي 
بتجربة فريدة واآ�سرة ال ميكن مقاومتها يف مرافق ال�سبا املميزة، 

واالأجواء املفعمة بالراحة واالأناقة حول امل�سبح وال�ساطئ النقي، ومركز 
بوديزم للياقة البدنية املخ�س�ص لعا�سقات ممار�سة الريا�سة.

     جل�سة تدليك مميزة ملدة 60 دقيقة وجل�سة با�ستخدام العالجات 

      اختاري العالج املف�سل لٍك مما يلي: تدليك الظهر والعنق والكتف 

     جل�سة العناية بالوجه ال�سريعة  |   تق�سري اجل�سم  |   تدليك القدم

     اإمكانية ا�ستخدام امل�سبح وال�ساطئ ومرافق ال�سبا

     ف�سول يوجا يف بوديزم

     خ�سم 20% على اأي جل�سات عالجية اإ�سافية يف ال�سبا وخ�سم

     10% على املنتجات التي ُتباع بالتجزئة.

     تناول وجبة االإفطار يف مطعم وايت

590 درهماً اإماراتياً

يجب ا�ستخدام جميع حمتويات الباقة يف نف�ص اليوم. هذا العر�ص غري �ساٍر مع اأي عر�ص 
اأو خ�سومات اأخرى.

ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�سال بالرقم:٩٧١٢٨١١٤٣٥٧+
JSIspa@jumeirah.comInstagram: @JumeirahSIR  |  jumeirah.com/JSIspa  |  

االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب



وق��ت ممل��وًءا باحليوية والن�س��اط 

م��ع العائلة

اذه��ب اإىل ال�س��اطئ اأو حديق��ة عامة اأو 
الكورني���ص اأو حتى اإىل مركز ت�س��وق واق�ِص 

وقًت��ا ممتًع��ا م��ع عائلتك، لك��ن اتخذ قراًرا واعًيا 
ب��اأن جتع��ل هذا الوقت مملوًءا بالن�س��اط. اإنه 

لي���ص الوقت املنا�س��ب الذي تق�سيه يف اجللو���ص 
عل��ى االأريك��ة وم�س��اهدة االأفالم، لكنه وقت 

اال�س��تمتاع بال�س��باحة اأو ممار�س��ة الريا�سة اأو 
الذه��اب يف نزه��ة باإ�سطحاب الكلب.

امل�س��ي م��ن اأج��ل الت��رع ل�سال��ح االأعمال اخلريية

مل��ا ال تزي��د ع��دد خطواتك اأثناء م�س��اركتك االأعمال اخلريية وم�س��اعدة 
ه��وؤالء االأ�س��خا�ص املحتاج��ن االأق��ل حًظا منا. ُيعد القيام مب�س��رية 

ل�سال��ح اأعم��ال اخل��ري و�س��يلة رائعة لتحفيزك خ��الل رحلتك نحو زيادة 
ع��دد خطواتك طوال اليوم.

 اأوقف �سيارتك بعيًدا

عندم��ا تخت��ار مكان لوقوف 
�س��يارتك، �س��واء عندما تقوم 

بالت�س��وق اأو تذهب اإىل املدر�س��ة 
اأو اإىل العم��ل، فلتخ��ر مكاًنا 

بعي��دًا بقدر االإمكان.

ا لتح�س��ن جوانب اأخرى يف حياتك: فيم��ا يل��ي قائمتن��ا الت��ي ت�س��م ٥ ط��رق لي���ص لزيادة عدد خطواتك فح�س��ب؛ ب��ل اأي�سً

تري�ض قلياًل بعد تناول الع�ساء

ه��ل تناول��ت وجب��ة كبرية قبل خل��ودك اإىل النوم؟ باإمكان 
امل�س��ي ملدة ١0 دقائق بعد وجبة الع�س��اء امل�س��اعدة يف ه�سم 
ا طريق��ة رائعة اأخرى لزيادة  الطع��ام قب��ل الن��وم. وهي اأي�سً

ع��دد خطوات��ك وم�س��اعدتك يف احل�س��ول على نوم هادئ 
طوال الليل.

ا�س��تخدم درجات ال�س��لم

ب��داًل م��ن ا�س��تخدام امل�سعد اأو الوقوف على 
ْب ال�سعود على درجات  ال�س��لم املتح��رك، ج��رِّ
ال�س��لم. �س��وف ُيحدث هذا االأمر تاأثرًيا كبرًيا 

يف اإجم��ايل ع��دد خطوات��ك اليومية، كما ميكن 
حتقيق��ه بغاي��ة ال�س��هولة. قد يكون االأمر بنف���ص 

ب�س��اطة ال�س��ري على ال�س��لم املتحرك لل�سعود 
اإىل اأعل��ى ب��داًل م��ن الوقوف على اجلانب.

1
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يتمح��ور عملن��ا يف مرك��ز بوديي�س��م ح��ول ا�س��تخدام الط��رق الت��ي حتق��ق اأف�سل النتائج، وهن��ا ميكنك حل م�س��كلتن بخطوة واحدة؛ لذا 
دائًم��ا م��ا ن�س��جع اأع�ساءن��ا عل��ى اخل��روج م��ن االأماكن املغلقة واال�س��تمتاع بالطبيعة واحلفاظ على الن�س��اط الب��دين. ُيفيد هذا االأمر 

ا. يتمثل اأه��م عامل لزيادة عدد خطوات��ك يف االلتزام بالقيام  كث��رًيا لي���ص فق��ط يف حت�س��ن �سحت��ك البدني��ة ب��ل �سحت��ك النف�س��ية اأي�سً
بذل��ك، وو�س��ع خط��ة ث��م امت��الك ال�س��جاعة الكافي��ة لتنفيذه��ا. وتذكر دائًما اأن حتظ��ى باأوقات مملوءة باملتعة وامل��رح واأن تتبنى اأفكاًرا 

مبتك��رة للحف��اظ عل��ى �سحت��ك ولياقت��ك البدني��ة. ب��داًل م��ن اأن ترى ه��ذه املهمة اأمًرا مهيًب��ا، فلتعتربها حتدًيا مثرًيا باإمكانه حت�س��ن 
حيات��ك وحياة من حتب.

نتح��داك خ��الل ه��ذا ال�س��هر، ب��اأن تتعهد بااللت��زام بتحقيق ١0 اآالف خطوة كل يوم.

فلتق��م بذل��ك م��ن خ��الل اتب��اع ث��الث من الطرق ال�س��الفة الذكر! �س��اركها معنا! ُيرجى االإ�س��ارة اإلينا على مواق��ع التوا�سل االجتماع: 
@jumeirahsaadiyat



م��ا ال��ذي يدعوك للقلق ب�س��اأن عدد خطواتك؟

اإنها و�سيلة يف غاية ال�سهولة لتقييم مدى ن�ساط خالل 
اليوم. اإن حماولة زيادة امل�سافة التي مت�سيها كل يوم قد 

ت�ساعدك اإىل حد كبري يف:
•  زيادة مقدار ما تفقده من وزن زائد

•   حت�سن �سحتك العامة ولياقتك
•   تعزيز �سحتك العقلية

لي���ص ذل��ك �س��وى بع���ص الفوائد التي �س��تح�سل عليه��ا، فالقائمة زاخرة 
بفوائ��د ال تنته��ي. معظ��م االأ�س��خا�ص يعرف��ون هذا، لكن م��ا الذي نفعله 

ب�س��اأن حت�س��ن عدد اخلطوات التي من�س��يها يومًيا؟

يوؤمن مركز بوديي�سم باأن هذا االأمر يقدم و�سيلة �سهلة وب�سيطة 
لتعزيز �سحتك ولياقتك البدنية الأن زيادة خطواتك هي يف 

الواقع اأمٌر �سديد ال�سهولة! 

ا�ستمتع بريا�سة امل�سي خالل �سهر مار�ض

�سر بخطوات واثقة نحو التغيري. 5 طرق لزيادة عدد خطواتك كل يوم!



                           ●  E: Bodyism.Saadiyat@jumeirah.com  ●  @jumeirahsaadiyat
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رائ��د عامل��ي يف جم��ال ال�سح��ة والعافي��ة   ●   اأ�س��اليب �س��املة ومبتك��رة   ●   تدري��ب �س��خ�سي

ف�سول جمددة للن�ساط    ●   مقهى �سحي.    ●   مكمالت فائقة الفاعلية

ا�سرتخاء، ن�ساط، تغذية، نوم    ●   تتوافر الع�سويات املعززة للياقة ومنط احلياة

باق��ات املبتدئني

باق��ة تتاأل��ف م��ن 10 ف�س��ول ب�س��عر 6٧5    ●   باق��ة تتاأل��ف م��ن 10 جل�س��ات تدري��ب �س��خ�سي ب�س��عر 3،250 درهم��اً اإماراتي��اً

*العر���ض مت��اح م��رة واح��دة الأع�ساء بوديي�س��م اجلدد

ف�س��ل البيالت���ض م��ن بوديي�س��م مع تي�س��ا

10 جل�س��ات تقوميي��ة فردي��ة ب�س��عر 2،750 درهًم��ا اإماراتًي��ا.

*العر���ض مت��اح م��رة واح��دة الأع�س��اء بوديي�س��م اجل��دد، �س��اٍر مل��دة �س��هرين من تاريخ �س��راء الباقة



1. اأغل��ق ال�سنب��ور

اإن ت��رك م��اء ال�سنوبر يجري ملدة 
دقيقت��ن مرتن يومًيا واأنت ُتفر���ص 
اأ�س��نانك يح��دث تاأثرًيا كبرًيا! من 
خ��الل غلق ال�سنبور واأنت تغ�س��ل 

اأ�س��نانك بالفر�س��اة، ميكنك توفري 
م��ا ي�س��ل اإىل ٧٥0 لًرا من املياه 

كل �سهر.

2. امتن��ع ع��ن تن��اول اللح��وم يوم 

االثنني

اإن تربي��ة احليوان��ات و�سناعة 
اللحوم بغر�ص اال�س��تهالك 

الب�س��ري تلح��ق بالبيئة تاأثرًيا 
كب��رًيا، كم��ا اأن ت�سني��ع كيلو واحد 

م��ن اللح��م البقري يحتاج ١0 
اأ�سع��اف كمي��ة املياه الالزمة 

لت�سني��ع بدي��ل نباتي١ تبنى هذا 
التغي��ري مل��دة يوم واحد فقط يف 

االأ�س��بوع تتجن��ب خالله تناول 
اللح��وم - ا�س��األ طهاتن��ا عن بع�ص 

اخليارات النباتية ال�س��هية.

3. ا�ستخدم منتجات اآمنة على 

ال�سعاب املرجانية

قد حتتوي م�ستح�سرات التجميل 
-خا�سة كرمي الوقاية من 

ال�سم�ص- موادَّ كيميائية �سارة من 
�ساأنها اإحلاق �سرر كبري بال�سعاب 

املرجانية. جتنب ا�ستخدام 
املنتجات التي حتتوي على اأوك�سي 

بنزون اأو اوكتينوك�سات؛ بداًل 
من ذلك ا�ستخدم كرمي وقاية 

من ال�سم�ص الذي يحتوي معادن 
ومكونات اأخرى، مثل: اأك�سيد 

الزنك وثاين اأك�سيد التيتانيوم. 
�ستعمل هذه املكونات على توفري 

حاجز حماية من االأ�سعة فوق 
البنف�سجية ال�سارة، لكنها 

لن تت�سبب يف تبيي�ص ال�سعاب 
املرجانية.

4. جتنب اإهدار الطعام!

ُيهدر كل �سخ�ص يف االإمارات 
العربية املتحدة اأكرث من ٢ كجم 

من الطعام يف املتو�سط يومًيا! 
حتلى باحلر�ص عند مالأ طبقك 
يف البوفيه وتناول ما حتتاج اإليه 

فقط - باإمكانك الرجوع الحًقا يف 
اأي وقت اإذا �سعرت باأنك ال تزال 
جائًعا! يف املنزل، اأعد ا�ستخدام 

الطعام، اأو قم بتجميده بقدر 
االإمكان لتجنُّب اإهداره.

5. امليكروبيدات = م�سكلة 

�سخمة

اإن امليكروبيدات )جزيئات 
بال�ستيكية دقيقة توجد يف 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة 
وغريها من م�ستح�سرات 

التجميل( واالألياف الدقيقة 
)األياف بال�ستيكية دقيقة تت�ساقط 

من املن�سوجات واالأقم�سة عند 
غ�سلها( ينتهي بها املطاف داخل 

حميطاتنا، م�سببة م�سكالت   
�سخمة للحياة البحرية. 
        كن واعًيا مبكونات 

                م�ستح�سرات العناية 
             بالب�سرة التي ت�سريها 

         )جتنب املنتجات التي حتتوي 
     على بويل اإيثيلن اأو بويل 

بروبلن( وا�ستثمر نقودك يف. كرة 
غ�سل  مالب�ص متخ�س�سة تلتقط 

جميع تلك االألياف الدقيقة املوؤذية 

خالل عملية الغ�سيل.

6. وداًعا للبالونات

قد يبدو االأمر غري ماألوف باأن 
تقيم حفلًة بدون بالونات، ولكن 

البالونات امل�سنوعة من البال�ستيك 
املخ�س�ص لال�ستعمال مرة واحدة 

فقط وغالًبا ما يتفتت اإىل قطع 
�سغرية وينتهي به املطاف داخل 
املحيط. عند االحتفال يف املرة 

القادمة، جتنب البالونات وخذ يف 
ُح�سبانك بدائل �سديقة للبيئة مثل 

ال�سرائط ورايات الزينة.
          

 م��ع اق��رتاب ف�س��ل الربي��ع، ن�س��تعد لق�س��اء اأروع االأوق��ات يف اله��واء الطل��ق لال�س��تمتاع بجم��ال اأبوظب��ي، ويرغ��ب 

جميعن��ا يف ب��ذل كل م��ا بو�س��عهم حلماي��ة البيئ��ة الطبيعي��ة واحلف��اظ عليه��ا. فلت�س��اركنا عامل��ة االإحي��اء، اإميل��ي، 

اأف�س��ل ن�سائحه��ا  ب�س��اأن املعي�س��ة امل�س��تدامة ومعرف��ة االأث��ر الكب��ري ال��ذي ميك��ن اأن حتدث��ه مث��ل ه��ذه التغي��ريات 

الب�سيطة:



الران�ض بطابع حياة اجلزيرة

 2٧ مار���ض، من ال�س��اعة 01:00 م�س��اًء حتى ال�س��اعة 04:00  م�س��اًء

يف ي��وم ٢٧ مار���ص، �س��يمكنك اإظه��ار روح القر�س��ان بداخل��ك اأثن��اء تن��اول وجبات الربان���ص املح�سرة عل��ى طريقة الكاريبي. نع��دك باأن تتمتع 
بت�س��كيلة متنوع��ة  م��ن النكه��ات يف اأف�س��ل وجه��ة الإع��داد وجبات الربان���ص يف جزيرة ال�س��عديات. اإىل جانب تقدمي اأ�س��هى االأ�سن��اف، فهناك جائزة 

مكون��ة م��ن تذك��رة جماني��ة لال�س��تمتاع بوجب��ة الربان���ص املخ�س�سة لعيد الف�س��ح لالإطاللة االأكرث اأناقة.

3٧5 درهم��اً اإماراتي��اً �س��اماًل امل�س��روبات الغازية

95 درهماً اإماراتياً لكل طفل ما بني 4 و11 عاماً

احلج��ز مفت��وح لوجب��ات الران���ض املخ�س�س��ة لعي��د الف�س��ح ي��وم 10 اأبريل.

اح�س��ل عل��ى م�س��روب جم��اين عن��د الو�س��ول اإىل احلفل��ة التالي��ة لوجبة الربان���ص يف مقهى امل�س��بح على اأنغام مو�س��يقى الدي جيه من ال�س��اعة 
0٤:00  م�س��اًء وحتى ال�س��اعة 0٨:00  م�س��اًء

وايت

JSIrestaurants@jumeirah.com |   +ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�سال بالرقم: ٩٧١٢٨١١٤٣٤٢



االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب

�سباغيتاتا اأال فونغويل

االثنني، من ال�ساعة 12:00 ظهراً :اإىل ال�ساعة 10:30 م�ساًء

ا�ستمتع مبذاق طبق املعكرونة ال�سباغيتي مع ٢00 جم من املحار 
الفيني�سي الطازج. كل يوم اثنن يجلب الطاهي �سيموين املحار الطازج 

ر معه معكرونة �سباغيتي بالثوم والزيت على  ّ من فيني�سيا لُيَح�سِ
الطريقة التقليدية.

95 درهماً اإماراتياً

بولينتاتا كون �سيموين

اأيام االأربعاء من ال�ساعة 12:00 حتى ال�ساعة 22:30

ا�ستمتع بتجربة طبق ع�سيدة الذرة ال�سهي مع االإ�سافات املف�سلة 
لديك: حلم �سبيزاتينو، اأو �ساق حلم ال�ساأن، اأو فواكه البحر، اأو 

�سل�سة البولونيز واخل�سراوات.

110 دراه��م اإماراتي��ة ب�س��عر يب��داأ م��ن 

اأونا جريجلياتا اآل ترامونتو

21 مار�ض، من ال�ساعة 05:00 م�ساًء حتى ال�ساعة 0٨:00 م�ساًء

نفدت جميع االأماكن املخ�س�سة لال�ستمتاع بوقت الغروب على املم�سى يف �سهر فرباير يف اأقل من اأ�سبوع؛ لذا بادر باحلجز يف اأقرب وقت ممكن.
وهذا املرة نقدم حفلة �سواء للماأكوالت البحرية على ال�ساطئ على الطريقة االإيطالية، كما �سيتم م�ساركة اأطباق املقبالت اخلا�سة باملاأكوالت 

البحرية وال�سلطات والبا�ستا، ثم ميكن اال�ستمتاع باملاأكوالت البحرية امل�سوية واللحوم ال�سهية املح�سرة يف من�سات الطهي املبا�سر لدينا.  ارتِد 
مالب�ص غري ر�سمية، مثل: ال�سراويل الق�سرية وال�سبا�سب؛ لت�ستمتع باإطاللة مريحة اأثناء تناول امل�سروبات املميزة على اأنغام مو�سيقى فرقة اجلاز 

االإيطالية لدينا.

 ب�سعر 3٧5 درهًما اإماراتًيا ي�سمل امل�سروبات اخلفيفة

ماري ماري

وقت الغروب على 

املم�سى



مجلس السعديات

المسبح والشاطئ
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توليفات ال�ساي املميزة

14 فراير من ال�ساعة 14:00 حتى ال�ساعة 00:1٨

اإذا كنت من ع�ساق مذاق "فطرية جوز البقان" ال�سهية،  ف�ستحب 
-بالتاأكيد- توليفة نكهاتنا اجلديدة املميزة. متتزج نكهات جوز البقان 

والبندق واللوز والف�ستق الغنية  مع مل�سة من الع�سل لت�ستمتع مبذاق 
فريد من نوعه مع كل ر�سفة. 

ب�سعر 50 درهًما اإماراتًيا | �ساي فطرية جوز البقان املميز ح�سرًيا يف 

جمريا يف منتجع جزيرة ال�سعديات

عيد االأم بجانب امل�سبح وال�ساطئ

ال�سبت، 21 مار�ض

ت�ستمتع االأم باإمكانية الدخول جماًنا اإىل ال�ساطئ يوم ٢١ 
مار�ص، فلَم ال تركن طفلك يف نادي االأطفال؟!؛ حيث 

ميكنه  ت�سميم هدية خا�سة لك مبنا�سبة عيد االأم مقابل 
٣٥ درهًما اإماراتًيا. 

اأ�سعار الدخول اإىل ال�ساطئ

ب�سعر 3٧5 درهًما اإماراتًيا لل�سخ�ض البالغ | ي�سمل 200 

درهم اإماراتي لق�سيمة املاأكوالت وامل�سروبات

ب�سعر 200 درهم اإماراتي للطفل | ي�سمل 100 درهم 

اإماراتي لق�سيمة املاأكوالت وامل�سروبات

�ساي ما بعد الظهرية بريل

يومياً من ال�ساعة 12:00 حتى ال�ساعة 22:30

�ساي ما بعد الظهرية مع ع�سري العنب الفوار ع�سري عنب فوار 
لال�ستمتاع باحلفالت واملنا�سبات بطريقة مميزة،  كما يقدم يف  علبة 

جموهرات اأنيقة متعددة امل�ستويات،  ليك�سف كل جزء منها لنا عن 
النكهات العربية الرائعة

ب�سعر 495 درهماً اإماراتياً | ت�سمل ع�سري عنب بريل الفوار



اأخرنا قلياًل عن نف�سك

ولدت يف مدينة �ساتيناي ماالبري بفرن�سا، 
ودر�ست يف مدر�سة للطهي يف اأنطواين يف �سن 
اخلام�سة ع�سر وتخرجت عام ١٩٨٨. يف عام 
٢0١٣، ح�سلت على �سهادة اإ�سافية  يف اإدارة 

الغذاء واخلدمات من جامعة كورنيل.

مع اأيٍّ من الطهاة املميزين تعاونت من 

قبل؟

بداأت م�سريتي املهنية بالعمل مع الطاهي 
جريارد يف احلا�سل على جنمتي مي�سالن 
يف فندق تريانون باال�ص مبدينة فر�ساي، 

كما تعلمت الكثري على اأيدي احلا�سلن على 
جنوم مي�سالن من الطهاة العرب يف لو ديون  

والطاهي اآالن دوكا�ص والطاهي بور�سيل؛ 
فلقد اكت�سبت كل مهاراتي وقدراتي بف�سل 

هوؤالء الطهاة املحرفن.

هل ميكننا القول اأنك كثرُي ال�سفر؟

بالتاأكيد، فعلى مدار ٢٩ عاًما، زرت 
مناطق خمتلفة من معظم القارات، 

وعملت بها، ومنها: الربازيل، واملغرب، 
والربتغال، ورو�سيا، واأوكرانيا، وجزر 

الباهاما واالآن يف اإمارة اأبوظبي يف 
االإمارات العربية املتحدة.

عملت يف العديد من املوؤ�س�سات املميزة، 

هل ميكنك ذكر بع�ض منها؟.

قبل ان�سمامي اإىل فندق وان اآند اأونلي 
ريثي راه يف �سبتمرب ٢0١٥، �سغلت 

من�سب الطاهي التنفيذي لالإ�سراف 
على عمليات بع�ص الفنادق ذات ت�سنيف 

اخلم�ص النجوم يف اأوكرانيا، ومنها: فندق 
دونبا�ص باال�ص يف دونيت�سك، وفندق 

اأوبرا يف كييف، اإ�سافة اإىل نادي �ساختار 
الريا�سي، كما افتتحت منتجع اأكوابورا 

دورو فايل يف الربتغال واأول فندق 
اإنركونتيننتال يف بورتو يف الربتغال. ومن 

مهامي ال�سابقة: االإ�سراف على افتتاح 
فندق يدعى برج كنزي يف الدار البي�ساء 

يف املغرب، وتقدمي اأ�سلوب طهي جديد 
يطلق عليه “لو بورجيه“ يف نادي ال�ساطئ 

يف كلوب اأون.

هل لديك اأي حلظات بارزة يف حياتك 

تود اأن ُت�سلِّط ال�سوء عليها؟

اأعتقد اأن العمل لدى الرئي�ص الرو�سي 
فالدميري بوتن ورئي�ص الوزراء دميري 

ميدفيديف من االأمور التي ال ُتن�سى، 
كما اأفخر بح�سويل على لقب ’الطاهي 

االأف�سل للعام’’ يف ٢0١٣ من نادي خرباء 
التذوق االأوكراين، لكنني اأحب اإجنازاتي 

والوقت الذي ق�سيته يف خليج بيكر يف 
جزر الباهاما حتى اجتاح اإع�سار دوريان 

املنتجع.

أسئلة وإجابات مع الطاهي إيمانويل سواريس
الطاهي التنفيذي يف جمريا يف منتجع جزيرة ال�سعديات

” ال يكفي اأن اأكون طاٍه ماهر فح�سب؛ 

فيجب اأن اأقدم اأ�سناًفا تدلل حوا�ص 
من يتذوقه. الطاهي املاهر هو من 

يحب الطهي. ”



بحية( فطور نهاية االأ�سبوع )ال�سُ

اجلمعة وال�سبت، من ال�ساعة٨:00 �سباحاً اإىل ال�ساعة ١:00 ظهراً

ا�ستمتع بتناول اأهم )واأ�سهى( وجبة يف اليوم، على طريقة مطعم تن 
اخلا�سة. على م�سافة ق�سرية من �ساحل ال�سعديات ال�ساحر، جتد 
اأجواء مثالية لبداية يومك. ميكنك االختيار من بن اأطباق الفطور 

رة على الطريقة العربية مع مل�ساٍت من فن الطهي  املف�سلة لديك املَُح�سَّ
الغربي، اأو اال�ستمتاع بوجبة فطور �سهية تت�ساركها مع من حتب.

قائمة طعام ب�سعر ٨٥ درهم

الران�ض العائلي

ال�سبت، 11:00 �سباحاً حتى 2:00 م�ساَء

بران�ص عربي حيث تلتقي العائالت مًعا يف رحلة عرب
النكهات العربية. تذوق االأطباق ال�سهيةمن قائمة االفطار 

والغداء التي لدينا جنبا اإىل جنب مع االإطالالت الرائعة والرفيه 
احلي.

ابتداء من 135 درهم

تين

االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب

الرتفيه احلي يف تني
الع��زف عل��ى الع��ود والكم��ان 

االأربعاء - اجلمعة، من ال�ساعة ٨:00 م�ساًء اإىل 
ال�ساعة ١١:00 م�ساًء

ع��ازف العود

اأيام اجلمعة، من ال�ساعة ١0:00 �سباحًا اإىل 
ال�ساعة ١:00 م�ساًء 

ال�سبت، من ال�ساعة ١١:00�سباحًا حتى 00:٢ 
م�ساًء



فلنحتفل بيوم 
القديس باتريك

12-21 مارس

13، 14، 20، 21 مارس
وجبة إفطار متأخرة من 11 صباًحا - 4 مساًء وعرض الساعة السعيدة على 

مشروبات مختارة

17 مارس
احتفال مع الفرقة الموسيقية اآليرلندية ومشروبات خاصة مميزة. تألق بإطاللة 

"آيرلندية" مميزة واحصل على فرصة الفوز

18 مارس
ليلــة المســابقات علــى الطريقــة اآليرلنديــة مــع ســونيا مــاك

عرض الساعة السعيدة الكبير
يومًيــا مــن 5 مســاًء - 8 مســاًء مــع عــرض اليوم

كل خميس
تعرض فرقة بوكستونز الموسيقية أشهر ما تتميز به مدينة دبلن

استمتع بمشاهدة الشاشات الكبرى طوال الشهر
بطولة األمم الستة للرجبي| الدوري اإلنجليزي الممتاز 

دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

JSIrestaurants@jumeirah.com  |   +971 2 811 4342



جميرا فــي منتجع 
جزيرة الســعديات

أجواء الجزيرة المبهجة

الوجهة المثالية
إلقامة مثالية 

مارس 2٠2٠



ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�سال بالرقم:

JADspa@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٥٨٥٨ 
االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب

لكل امراأة جميلة وجذابة
من 1 حتى 31 مار�ض، من ال�ساعة 09:00 �سباحاً حتى ال�ساعة 10:00 م�ساًء

لي نف�سك مع جل�سة تدليك ملدة ٧٥ دقيقة،  احتفلي بيوم املراأة العاملي وعيد االأم ودلِّ
واح�سلي على جل�سة جمانية لتدليك القدمن ملدة ٣0 دقيقة. ب�سعر600 درهم اإماراتي 

لل�سخ�ص الواحد.

العر�ص متاح خالل اأيام االأ�سبوع فقط
تطبق الرشوط واألحكام.



الثالثاء

 من ال�ساعة ٨:00 م�ساًء 

ذي ليديز نايت هي جتربة م�سممة لل�سيدات بحيث تتذكرها با�ستمرار، مت�سمنة قائمة من امل�سروبات املميزة واالأطباق ال�سهية واأنغام 
املو�سيقى الراقية. �ستحظى ال�سيدات على ٣ م�سروبات جمانية من قائمة خمتارة.

�سوافيمنتي



نهامنهام

ليلة املاأكوالت البحرية 

اجلمعة، ٧:00 م�ساًء وحتى 11:00 م�ساًء

ال�سروع يف رحلة لعامل املاأكوالت البحرية ليلة اجلمعة،
ت�سمل املاأكوالت البحرية ال�ساخنة والباردة. ودعونا ال

نن�سى حمطة احللوى لنختم وجبتنا باأجمل طريقة.

260 درهم  |  ي�سمل بوفيه فقط

2٨5 درهم  |  �ساملة امل�سروبات الغازية

ا�ستمتعي بخ�سم ن�سبته ٢٥% على االأطعمة وامل�سروبات يوم ٨ مار�ص 
عند تناول الغداء والع�ساء يف مطعم رايز جريل، اأو لبريوت، اأو توري 

نو �سو اأو ماء الورد.

اأطباق اللحوم

اأيام اخلمي�ض من ال�ساعة 0٧:00 م�ساًء حتى ال�ساعة 11:00 م�ساًء

هل اأنت من ع�ساق اللحوم؟ اإذن تخيل اأمامك لوًحا من  اللحوم 
املدخنة والنقانق املح�سرة على الطريقة املنزلية مع م�سروب مميز 

خا�ص بالفندق. 

هذه البداية املثالية لعطلة نهاية االأ�سبوع.

ب�سعر 245 درهًما اإماراتًيا للوح الواحد

روز ووتر

يوم المرأة

االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب



احتفل مبو�سم �ساكورا مع اأ�سدقائك وعائلتك يف فندق جمريا يف اأبراج االحتاد لال�ستمتاع  بف�سل الربيع على الطريقة الكال�سيكية 
املميزة، كما ميكنك تذوق �ساي ما بعد الظهرية بنكهات فريدة من نوعها م�ستوحاة من مو�سم �ساكورا.

220 درهماً اإماراتياً | ردهة البهو

250 درهماً اإماراتياً | منارة الروؤية من 300

�ساي ما بعد الظهرية مع اأزهار الكرز 
يومياً من ال�ساعة 14:00 حتى ال�ساعة 00:1٨

االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب



الفطائر وامل�سروبات

االأربعاء من ال�ساعة 0٧:00 م�ساًء حتى ال�ساعة 11:00 م�ساًء

ي�ستهر مطعم رايز جريل بتقدمي اأطباق ال�ستيك ال�سهية واأجود اأنواع  
ولكن هل جربت الفطائر لديه؟ ان�سم اإلينا يف الطابق 6٣ وا�ستمتع 
باالإطالالت اخلالبة اإىل جانب ت�سكيلة من الفطائر لتختار منها ما 

ح�سب رغبتك.
ب�سعر 1٨0 درهًما اإماراتًيا لقائمة الفطائر اخلا�سة مع م�سروب

ليلة اجلنب

اأيام اخلمي�ض من ال�ساعة 19:00 حتى ال�ساعة 21:00

ا�ستمتع مبجموعة كبرية من اأنواع اجلنب و�سرائح اللحوم الباردة 
املنتقاة بعناية مع عدد غري حمدود من عبوات ع�سري التفاح اخلا�ص 

بالفندق.  ا�ستمتع اأنت و�سيوفك مبو�سيقى عازف البيانو املوهوب  
ودعنا نقدم لكم القليل من مقبالت الكانبيه املميزة لدينا.

1٨5 درهماً اإماراتياً لل�سخ�ض الواحد.

مهرجان �ساكورا

22 - 31 مار�ض، الغداء والع�ساء

يتميز الربيع يف اليابان باأجوائه �ساحرة. ياأتيك مهرجان �ساكورا 
)اأزهار الكرز( ال�سهري، الذي يتم االحتفال به منذ مئات االأعوام، االآن 

يف اأبوظبي حيث نقدم علبة �ساكورا هانامي بينتو يف املطعم الياباين 
توري نو �سو احلا�سل على العديد من اجلوائز.

ب�سعر 195 درهًما | علبة �ساكورا هانامي بينتو

لياٍل خا�سة له ولها

اأيام الثالثاء من ال�ساعة 19:00 حتى ال�ساعة 23:00

ُتعد هذه القائمة اخلا�سة التي ت�سم اأطباق حلوم �سهية اختيارًا رائعًا 
“له” وُتعد اأطباق االأ�سماك هديًة رائعة “لها”. تاأتي هذه القائمة مع 

كاأ�ص من امل�سروبات الفوارة وتكتمل املتعة باإطالالت بانورامية �ساملة، 
لتحظى بليلة ي�سعب ن�سيانها.

 ب�سعر550 درهماً اإماراتياً ل�سخ�سني

رايز جريل

بيتشي

االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب

توري نو سو

�ساعة االأر�ض

2020

2٨ مار�ض،

0٨:30 م�ساًء - 09:30  م�ساًء

احتفل معنا ب�ساعة االأر�ض على االأ�سواء اخلافتة يف بيت�سي 

اأثناء اال�ستمتاع بقائمة طعام مكونة من 3 اأطباق والعنب 

الع�سوي ب�سعر195 درهًما اإماراتًيا لل�سخ�ض الواحد.



اإيبانيما

الثالثاء
٧ م�ساًء حتى 12 �سباًحا

ثالثة م�سروبات جمانية لل�سيدات

عرو�ص ال�ساعة ال�سعيدة طوال الليل
على اأنغام املو�سيقى من ال�ساعة ٨ م�ساًء

JADrestaurants@jumeirah.com  |   +٩٧١٢٨١١٥666
jumeirah.com/vakava



الران�ض احلائز على جوائز

كل يوم جمعة، من ال�ساعة 12:30 حتى ال�ساعة 16:00

اح�سل على يوم جمعة خمتلف متامًا وا�ستمتع بتناول وجبة الربان�ص 
املميزة يف من�سات مبا�سرة لتح�سري الطعام وامل�سروبات واملمزوجة 

بفقرات ترفيهية مبا�سرة.

390 درهماً اإماراتياً | امل�سروبات الغازية

1٨5 درهماً اإماراتياً | بران�ض االأطفال )9 حتى 14 عاماً(

طعام جماين لالأطفال دون ال�٨ �سنوات

فينجا فينجا بران�ض

اجلمعة، 02:00 م�ساًء حتى 0٧:00 م�ساًء

يقدم فاكافا ٥ �ساعات من الربان�ص الالتيني وي�سمل قائمة طعام 
من ٤ اأطباق من اأمريكا اجلنوبية 

ب�سعر 235 درهًما اإماراتًيا �ساماًل امل�سروبات اخلفيفة

نيهون يورو

وجبات الران�ض امل�سائية يف توري نو �سو

اجلمعة، من 0٧:00 م�ساًء اإىل 10:00 م�ساًء

تقدمي وجبات الربان�ص اليابانية يف امل�ساء هو اأحدث ما اأ�سافه مطعم توري نو �سو
على جتربة تناول الطعام، حيث يقدم الطاهي اأندو تاكا�سي وفريقه احلائز على العديد 

ب على اأ�س��لوب الطهي ”كاي�س��يكي” جمموعة متنوعة من اأ�س��هى االأطباق  من اجلوائز واملُدرَّ
الياباني��ة الع�سري��ة لتكم��ل �س��هرتك املميزة يوم اجلمعة.

ب�سعر ٢٥0 درهًما اإماراتًيا �ساماًل امل�سروبات اخلفيفة

وجبات الران�ض االأف�سل يف العا�سمة 

االأ�س��عار املذك��ورة بالدره��م االإمارات��ي، و ت�س��مل ر�س��م اخلدم��ة و جمي��ع الر�س��وم احلكومي��ة املحلي��ة و ال�سرائ��ب
JADrestaurants@jumeirah.com |   +٩٧١٢٨١١٥666 :ملزيٍد من املعلومات وللحجز ُيرجى االت�سال بالرقم



أجواء العاصمة المشوقة 

وجهة فريدة لتناول 
الطعام

فنــدق جميرا في أبراج 
االتحاد

مارس 2٠2٠


