
Ingredients
Breakfast from 6:30 am to 10:30 am                                      
Lunch from 12:30 pm to 03:30 pm
Iftar/Dinner from sunset to 10:30 pm                                           
Sohour** from 10:30 pm to 03:00 am
Iftar buffet AED 185* per person

Pachaylen
Dinner from sunset to midnight

Mangroves Lounge
Open from sunset to 1:00 am

Impressions
Open from sunset to 2:00 am

In-Room Dining
24 hours including Iftar and Sohour menus

Corporate Iftar
Menus start from AED 160* per person
Minimum 50 guests

*Rates are in UAE Dirhams and are subject to 10% service charge
a  and 6% tourism fee.
**Minimum spend of AED 100 per person is applicable for Sohour,                       
a   and excludes shisha and tobacco.

Delightful offerings
Begin each illuminating evening during the holy month of Ramadan 
at Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara. From Iftar to Sohour, 
discover delectable choices to suit every palate at each culinary 
venue. Unwind each evening and enjoy traditional cuisine in 
relaxing surroundings.

For reservations call 02 656 1000 
or email emdining@anantara.com

Eastern Mangroves Hotel & Spa 
by Anantara
Sheikh Zayed Street, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates
anantara.com



مع كل ليلة من الليالي البديعة في شهر رمضان المبارك، ابدأ رحلة تتذوق من 
خاللها أشهى إبداعات الطهي في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا. فمع بداية 
ذ بتشكيلة واسعة من المأكوالت التي تناسب  اإلفطار حتى آخر أوقات السحور، تلذَّ

أصحاب الذوق الرفيع في كافة مطاعمنا المميزة. انعم باالسترخاء في أمسيات 
رمضانية مميزة واستمتع بتناول المأكوالت التقليدية ضمن أجواء أنيقة وهادئة.

إنغريدينتس
اإلفطار الصباحي من ٦:٣٠ حتى ١٠:٣٠ صباحًا                                           

الغداء من ١٢:٣٠ الظهر حتى ٠٣:٣٠ العصر
اإلفطار/ العشاء من وقت الغروب حتى ١٠:٣٠ مساًء
 السحور** من ١٠:٣٠ مساًء حتى ٠٣:٣٠ صباحًا 

بوفيه اإلفطار بقيمة ١٨٥* درهم للشخص الواحد

باشيلين
العشاء من وقت الغروب حتى منتصف الليل

ردهة القرم
مفتوحة من وقت الغروب حتى ١:٠٠ بعد منتصف الليل

إمبريشونز
مفتوح من وقت الغروب حتى ٠٢:٠٠ صباحًا

تناول الطعام داخل الغرفة
تتوفر هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة وتشمل قائمتي اإلفطار والسحور

قوائم اإلفطار الخاصة بالشركات
تبدأ القوائم من ١٦٠* درهم للشخص الواحد

الحد األدنى ٥٠ ضيفا

*األسعار بالدرهم اإلماراتي وتخضع لـ ١٠٪ رسوم خدمة و ٦٪ رسوم سياحية.
**يطبق سعر١٠٠ درهم كحد أدنى على الخيمة الرمضانية وال يشمل الشيشة و الدخان.

مأكوالت وال أشهى

للحجز، يرجى االتصال على ١٠٠٠ ٦٥٦ ٠٢ 
emdining@anantara.com أو عبر البريد اإللكتروني

فــنـدق وســبـا الــقـرم الــشـرقـي بــإدارة أنــانـتـارا
شارع الشيخ زايد، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

anantara.com


