
INDULGENCES
الـرفـاهية والـدالل

OCTOBER - DECEMBER 2016
أكتوبر - ديسمبر ٢٠١٦



FRIDAYS 12.30 PM - 4.00 PM 

AED 260* with soft beverages
AED 350* with house beverages

Groups of 6 or more get 20% off. 

أيام الجمعة من الساعة ١٢:٣٠ ظهًرا حتى ٤ عصًرا

 
 

خصم بنسبة ٢٠٪ للمجموعات المكّونة من ٦ أشخاص فأكثر.

THE BIG
BRUNCH

*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
و٤% رسوم بلدية.

260 درهًما* تشمل المشروبات الغازية

أنــــــانــــــتــــــارا
بــــــــرانــــــــش



Let Chef Sakphon Jornthaisong bring you the 
colourful tastes of Thailand with savoury steamed 
dumpling specialties at Pachaylen.
 
DAILY 7.00 PM - 11.00 PM
From AED 50*

دع للشيف ساكفون جورنثيزونغ مهمة إطالعك على 
تشكيلة من أطيب أنواع المأكوالت التايالندية مع 

أطباق خاصة من الدمبلينغ الشهي في باشيلين.

يومًيا من الساعة ٧:٠٠ مساًء - ١١:٠٠ ليًلا
ابتداًء من ٥٠ درهًما*

*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
و٤% رسوم بلدية.

Thai 
Steamed 
Dumplings
Fest

احتفاالت 
طعم 

المأكوالت 
التايالندية



*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
و٤% رسوم بلدية.

THURSDAYS 7.30 PM - 11.00 PM

AED 239* with soft beverages
AED 289* with house beverages

الــبـاربــكـيــو
امنح عطلتك شعاًعا من الضوء

THURSDAY
BARBECUE
SET YOUR WEEKEND ALIGHT

أيام الخميس من الساعة ٧:٣٠ مساًء - ١١:٠٠ ليًلا

239 درهًما* تشمل المشروبات الغازية



انضم إلينا مساء كل يوم أربعاء لالستمتاع بتشكيلة 
المتناهية من السوشي والنيجيري والساشيمي 

رها طباخونا المهرة بكل براعة. والماكي التي يحضِّ

أيام األربعاء من الساعة ٧:٠٠ مساًء - ١١:٠٠ ليًلا
 ١٣٥ درهًما*

١٥٠ درهًما* مع مشروبات غازية غير محدودة

Join us on Wednesday evenings for an unlimited 
selection of sushi, nigiri, sashimi and maki, skillfully 
prepared by our expert chefs. 
 
WEDNESDAYS 7.00 PM - 11.00 PM 
AED 135* 
AED 150* with unlimited soft beverages

Sushi Night
لعشاق السوشي

*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
و٤% رسوم بلدية.



Every Tuesday at Impressions, delight in an 
extravagant selection of international cheese 
with pairing grapes. Savour famous varieties 
and discover less known specialties from the 
unlimited buffet. A true epicurean haven.

كل يوم ثالثاء في إمبريشونز، استمتع بتجربة تذوق 
تشكيلة من أجود أنواع األجبان العالمية وعصائر 

العنب الفاخرة المرافقة. تناول أشهر األصناف الفاخرة 
واكتشف أصناف أخرى نادرة من خالل البوفيه الفاخر. 

إنه مالذ الباحثين عن الرفاهية التاّمة.

TUESDAYS 7.00 PM - 10.00 PM
AED 165*

أيام الثالثاء من ٧:٠٠ مساًء - ١٠:٠٠ مساًء
١٦٥ درهًما*

*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
و٤% رسوم بلدية.

لــــــــــذواقــــــــــة 
األجــــــــــبــــــــــان

Cheese & 
Grape Night



Catch up with your girlfriends after 
work for drinks at Impressions 
Rooftop Lounge and receive two 
complimentary selected beverages.
 
WEDNESDAYS
8.00 PM - 10.00 PM

Ladies 
Night



This October, discover a selection of German 
brews in the festive traditions of Oktoberfest at 
Impressions. Order your pint and get a litre. 

OKTOBER 
FEST8 - 25 OCTOBER

7.00 PM - 12.00 AM



Head to Impressions Rooftop Lounge for 
a traditional Cuban blend and spirit pairing 
with live Latino entertainment. Receive one 
free drink with your first roll, and keep on 
discovering perfect pairs as you receive 
50% off your next glass. 
 
WEDNESDAYS
7.00 PM - 1.00 AM

CUBAN 
NIGHT



DAILY FROM SUNSET TO 1.00 AM
From AED 80*

يومًيا من غروب الشمس حتى ١:٠٠ ليًلا
ابتداء من ٨٠ درهًما*

UNWIND UNDER 
THE STARS

Enjoy a relaxed evening alfresco with local 
specialties to the sound of the Oud player at 
The Pool Deck. Cherish a moment of Arabian 
traditions with a shisha and Moroccan mint tea 
by the tranquil mangroves.

استمتع بليلة من االسترخاء التام في الهواء الطلق 
مع أطباق محلية مميزة وعلى وقع أعذب األلحان التي 

يقّدمها عازف العود في استراحة المسبح. ِعش في 
أجواء التقاليد العربية األصيلة مع الشيشة والشاي 

المغربي بالنعناع بجوار أشجار القرم الساحرة.

*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
و٤% رسوم بلدية.

 االســـرتخـــاء
حتـــت الـــنـــجـــوم



From AED 600* per person ابتداًء من ٦٠٠ درهم* للشخص الواحد

DINING 
BY DESIGN

تجربة عشاء 
مخصصة لك

The acclaimed Anantara romantic dining 
experience is now available at Eastern 
Mangroves Hotel & Spa by Anantara. Celebrate 
a special occasion with your loved one with the 
lush mangroves as your backdrop, and let our 
chefs take you on a culinary voyage. Only your 
imagination sets the limit.

رحلة الرومانسية تبدأ بتناول وجبة رائعة في جو حالم 
لدى فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.

احتفل بمناسبة خاصة مع من تحب في رحاب أشجار 
القرم الكثيفة، ودع كبار الطهاة لدينا يسافرون 
بحواسك في عالم الطهي الرفيع. أطلق العنان 

لخيالك الذي ال يعرف الحدود.

*Subject to 10% Service Charge, 6% Tourism Fee  
and 4% Municipality Fee
24 hours’ advance booking required.

*تخضع األسعار إلضافة ١٠% رسوم خدمة و٦% رسوم سياحة 
 و٤% رسوم بلدية.

ُيشترط الحجز مسبًقا قبل ٢٤ ساعة من الموعد.



Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara
P.O. Box 128555, Sheikh Zayed Street, Abu Dhabi, United Arab Emirates

T: +971 2 656 1000 F: +971 2 656 1009 E: easternmangroves@anantara.com
Visit anantara.com


