
Celebrate the descent of the 
sun with a sumptuous four 
course family style menu.

تقاسم أجمل اللحظات مع أسرتك وأصدقائك خالل شهر رمضان المبارك، 
واستمتع بتفاصيل الضيافة العربية العريقة في باقة من مطاعمنا المميزة التي 

م لك أشهى موائد اإلفطار والسحور. تقدِّ

Create shared memories with family and friends this Holy Month of 
Ramadan and experience generous Arabian hospitality at our selected 

Iftar and Suhour venues.

Sample a variety of shisha  
flavours, during our happy hour  
from 9.00 pm to 11.00 pm,  
AED 40*

*Rates are subject to 10% Service Charge, 
6% Tourism Fee and 4% Municipality Fee. 
Iftar prices are inclusive of one soft drink.

Embrace the true flavours of 
Suhour within the comfort of  
your room or villa.

In-Room Dining 
From 10.00 pm - 3.30 am 
AED 85* per person

Breakfast and lunch for non-fasting 
guests are available at Al Shams, 
Olio and Savannah.

SUHOUR

IFTAR

For Iftar reservations please  
call Guest Services on ext. (0)

تذوق تشكيلة واسعة من نكهات 
الشيشة الفاخرة مع خصوماتنا المغرية، 

ابتداًء من الساعة ٩:٠٠ مساًء حتى ١١:٠٠ 
مساًء، بسعر ٤٠ درهًما*

الشمس | أوليو | السافانا
من غروب الشمس حتى الساعة ١٠:٣٠ مساًء

١٠٥ دراهم* لكل شخص

* تخضع األسعار إلضافة ١٠٪ رسوم خدمة و٦٪ رسوم 
سياحة و٤٪ رسوم بلدية. وتشمل أسعار إفطار 

الصائم مشروًبا غازًيا واحًدا.

اكتشف المذاق األصيل لوجبة السحور 
في جو من الراحة والرفاهية التامة في 

غرفتك أو الفيال الخاصة بك 

خدمة تناول الطعام داخل الغرفة
من الساعة ١٠:٠٠ مساًء حتى ٣:٣٠ ليًلا

٨٥ درهًما* لكل شخص

عش أجواء االحتفاء بموعد غروب الشمس، 
مع قائمة طعام رفيعة مناسبة للعائالت 

و مكّونة من أربع وجبات

طعام  الفطور والغداء للضيوف غير 
الصائمين متوفر في مطاعم الشمس 

وأوليو والسافانا.

ر لسحو ا

 اإلفطار

لحجوزات وجبة اإلفطار، يرجى االتصال 
بمركز خدمة الضيوف على الرقم 

الداخلي )٠(

رمضان كريم.
RAMADAN KAREEM.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

Al Shams | Olio | Savannah 
From sunset - 10.30 pm 
AED 105* per person


