
1 6  M AY  -  5  J U N E

DINING GUIDE
Discover great offers at your

favourite dining outlets

دليل المطاعم
 اكتشف عروض رائعة في منافذ تناول الطعام 

المفضلة لديك

16 مايو – 5 يونيو



CELEBRATE WITH A 
WORLD OF FLAVOURS 

Indulge in a world of flavours and unmatched 
offers at the go-to destination for dining. 
Whether it’s fine dining, quick meals, casual 
lunches and dinners, or sharing smiles with 
colleagues on your break, there’s definitely 
something to tickle your taste buds.

Find all the amazing deals from our participating 
restaurants:

ALL-DAY DINING
Quick bites, family dining and all other 
great dining deals throughout the day.

BUSINESS LUNCH
Casual or fine dining.

EAT & PLAY
Get exclusive dining discounts and play 
for free. 

KIDS EAT FREE
Tasty deals for the little ones.
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ALL-DAY 
DINING
All-day, all yours. With offers 
you don’t want to miss from a 
host of different participating 
restaurants, you are sure to 
savour any flavour you might 
be in the mood for.
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Choice of wrap (cajun chicken / 
tandoori chicken / bbq chicken) with 
any small fresh juice for AED 29.

02 546 7332L2 – North Café Terrace

AED 40 combo meal:
1 signature pizza, 
2 garlic knots &
1 medium drink.

02 492 6843

10% off with minimum spend  
of AED 70.

050 818 7515L3 – Central Kitchens

L3 – Central Kitchens 058 107 4622

15% off main menu.

L3 – Central Kitchens

Buy any coffee from the menu, get 
one homemade granola cookie free.

050 467 2699L2

Choice of 1 catch for 
AED 26.25.

056 684 8376L3 – Central Kitchens

65*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply



Coffee and croissant for AED 29.

L2 – Luxury Collection 02 621 9229

L3 – Central Kitchens

Build your own burrito or bowl (medium) 
with choice of soft drink or water for 
AED 29.
(Offer not available on shrimp or 
Oaxacan lamb)

02 546 3458

Swiss Chocolate Tradition since 1836

3 options for AED 29: 
1. Egg fried rice with chicken and veggies; or 
2. Soya noodle with chicken and veggies; or 
3. Single serving choice of soup with noodles, 
vegetables and chicken or beef.

L3 – Central Kitchens 02 562 2779

Choice of any sandwich with a half 
portion fattoush for AED 29.

L2 – South Café Terrace 02 632 1943

056 735 4455

2 shawarmas and french fries for 
AED 29; or 1 tawook combo 
 (2 sandwiches with fries)  
for AED 29.

L3 – Central Kitchens

7 8*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply



BUSINESS 
LUNCH
There is nothing better than 
impressing both your colleagues’ 
and your own cravings. Be it 
a casual bite or an extended 
meeting, our Business Lunch 
deals have you covered. 
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11 12*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply

Omakase Business Lunch: Taster menu 
with ice cream mochi & coffee or tea.
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 
3.30pm.
AED 149 

Super combo meal: Vegetarian option 
(vegetable jalfrezi and paneer makhani).
Valid daily.
AED 45

Super combo meal: Non-vegetarian 
option (lamb curry and butter chicken).
Valid daily.
AED 49  

Curry combo:  
2 mini samosas, kali daal,
butter paneer OR
butter chicken, steamed rice, 
raita & gulab jamun.
Valid daily.
AED 42   

02 621 0104

L2 – Luxury Collection 02 672 3333

L2 – South Café Terrace

L3 – Central Kitchens 

02 676 6555

Set business lunch menu: 2 appetisers & 
1 main course. 
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 
4.15pm. 
Starting from AED 110

02 306 7000

02 546 7332

Business lunch: Choice of sandwich or 
wrap & soup or salad (half portion) plus 
a fruit pot or Nutella sea salt cookie.
Valid daily.
AED 50

L3 - Luxury Collection

L2 – North Café Terrace

Business lunch: Choice of platter (kabab 
intabli platter, kabab khachkhach platter or 
shish taouk platter) served with rice, lentil 
soup, salad, fries, drink & mohalabiya.
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 4pm.  
AED 69

L2 – South Café Terrace 02 632 1943

 
    

 
    

 



13 14*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply

Set plate from the healthy counter and a 
free drink (juice, coffee or tea).
Valid Sunday to Wednesday.
12pm to 5pm
Starting from AED 95

Selection of appetisers + main course 
option. Choose one: 
1. Fajita – beef, chicken or vegetarian; 
2. Burrito – beef, chicken or vegetarian; 
3. Tostada salad – beef, chicken or shrimp.
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 4pm.
AED 75

Business lunch: Option 1: soup, salad, 
a daily dish, soft drink and Lebanese 
sweets; 
Option 2: 3 cold mezza selections, a daily 
dish, Lebanese sweets and soft drink.
AED 45

056 735 4455L3 – Central Kitchens

02 546 0095L1 – Luxury Collection

02 582 3639L1 – Luxury Collection

02 692 9600L1 – Luxury Collection

Meal in a Bowl:  
2 spring rolls (choice of protein – tofu, 
chicken, beef, vegetable or fish), choice 
of sauce, choice of rice or noodles, ice 
tea & a fortune cookie.
Valid daily.
AED 42  

02 677 7301L2 – North Café Terrace

Petite Menu: Salad of the day, one starter 
& one main course.  
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 4pm.
AED 135

Grand Menu: Salad of the day, two starters, 
one main course & one scoop of ice cream.
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 4pm.
AED 180

Business Lunch: Build your kebab.
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 3pm
AED 65

800 66587L2 – Luxury Collection



15 16

Legendary lunch offers: One starter & 
one main course.
Valid Sunday to Thursday. 12pm to 5pm.
Starting at AED 39, AED 59 or AED 69

02 492 6838GF

The Royal Feast 4 course 
business lunch  
Valid daily. 12pm to 5pm. 
AED 145

02 666 4343L2

Lunch Boxes. 
Valid Sunday to Thursday. 11am to 4pm. 
Starting from AED 65

02 677 0830L2 – North Café Terrace

Business Lunch: Choice of burrito or bowl 
with crinkle fries & a soft drink.
Valid Sunday to Wednesday. 12pm to 3pm.
AED 45

02 546 3458

Business Lunch: Medium burrito,  
chips, guacamole & a soft drink. 
Valid daily. 
AED 55

02 677 0700L2 – South Café Terrace

L3 – Central Kitchens

*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply



Eat & Play every 
day with friends 
and family.  

Eat & Play every day with friends and family. From  
16 May to 15 August, discover delicious dishes at your 
favourite restaurants and play at Xtreme Zone. Just 
present your dining receipt of AED 50 or more from 
participating restaurants at Xtreme Zone to enjoy an 
hour of billiards or one game of bowling. 

Or, present your Xtreme Zone receipt of AED 50 or 
more at participating restaurants to avail of some 
great dining discounts*. 

*T&Cs apply

1 6  M AY  -  1 5  A U G U S T

ENJOY THE DAY AS YOU

EAT & PLAY

1817



19 20*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply

15% discount from the 
main menu.

10% discount from the 
main menu.

058 107 4622

15% discount from the 
main menu.

02 632 1943L2 – South Café Terrace

L3 – Central Kitchens

02 677 0100L2 – North Café Terrace

10% discount with any minimum spend of 
AED 70 from the main menu.

Buy 1 biryani and get 1 Curry free.

25% discount from the main 
course menu.

10% discount from the main menu.

050 818 7515L3 – Central Kitchens

02 676 6555L2 – South Café Terrace

02 621 0104L3 – Central Kitchens

02 441 8447L2 – Food Court

Enjoy dining discounts when presenting your 
Xtreme Zone receipt with minimum OF AED 50 OR MORE:

 
    

 
    

 



21 22*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply

15% discount from the 
main menu.

02 546 3458L3 – Central Kitchens

25% discount from 
the main menu.

02 677 7301L2 – North Café Terrace

15% discount with any minimum 
spend of AED 60 on weekdays 
(Sunday – Thursday);

Buy 1 and get 1 Free on selected 
salads & wraps on weekends (Friday 
& Saturday).

02 546 7332L2 - North Cafe Terrace

15% discount with any minimum spend 
of AED 150 from the main menu.

02 677 0830

1 hour free billiards (valued at AED 65) or 1 
game of bowling with a minimum spend of 
AED 50 at any participating dining outlet. 

ENJOY ONE FREE HOUR OF BILLIARDS OR A GAME OF BOWLING 
AT XTREME ZONE WHEN YOU PRESENT A RECEIPT OF AED 50 OR 

MORE AT PARTICIPATING RESTAURANTS.

*Terms & Conditions:
• Receipt date should be within the campaign period  
 ( 16 May - 15 August ) 
• Billiard tables and bowling alleys are subject to availability  
  when redeeming offer. 
• Promotion cannot be redeemed in conjunction with any other offer. 
• Redemptions are not valid during public holidays.

Individual retailer terms and conditions may apply. 
Please check in-store for full details.

L4 02 628 9050

L2 – North Café Terrace



There is nothing better than 
impressing both your colleagues’ 
and your own cravings. Be it a 
casual bite or an extended meet-
ing, our Business Lunch deals 
have you covered. 

Kids Eat Free at your favourite 
restaurants and casual dining 
eateries! Valid all day Sunday to 
Thursday, little ones are in for a 
treat with a wide range of outlets 
offering a FREE kids meal*

SUNDAY - THURSDAY

*T&Cs apply

23 24



25 26*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply

Kids Eat Free (from the Kid’s Menu) with 
any minimum spend of AED 100.

Kids Eat Free (choose from: malai chicken 
tikka for kids, small portion of chicken 
biryani, or a small portion of vegetable 
biryani) with the purchase of any adult 
meal (minimum spend of AED 50). 

Kids Eat Free (from the Kid’s Menu) 
with any minimum spend of AED 50.

02 492 6833GF

02 676 6555L2 – South Café Terrace

02 621 0104L3 – Central Kitchens
 

    

 
    

 

Kids Eat Free (from the Kid’s Menu) 
with the purchase of any regular or 
large adult meal.

Kids Eat Free (from the Kid’s Menu) 
with any purchase of a main course.

02 441 8447L2 – Food Court

02 309 2323L1 – Luxury Collection

Kids receive a free cookie with every 
purchase of a meal (minimum spend 
of AED 40).

02 546 7332L2 – North Café Terrace



Kids receive a free dessert with the 
purchase of any adult meal.

Kids Eat Free (from the Kid’s Menu) 
when dining with parents.

02 626 5060L1

Kids receive a free dessert with 
the purchase of any adult meal 
(minimum spend AED 60).

02 677 0100L2 – North Café Terrace

02 582 3639L1 – Luxury Collection

02 667 1825

Kids receive a free Angry Bird 
dessert with the purchase of an 
adult meal.

L2 – Luxury Collection

Kids Eat Free with any minimum 
spend of AED 50.

Kids Eat Free (from the Kid’s Menu) 
with the purchase of an adult meal 
(minimum spend AED 200).

800 66587L2 – Luxury Collection

02 677 7301L2 – North Café Terrace

27 28*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply



29 30*Terms & Conditions Apply *Terms & Conditions Apply

Kids Eat Free (from the Kid’s 
Menu) with the purchase of 
any adult meal.

Kids Eat Free (one complimentary 
main meal from the Kid’s Menu) with 
the purchase of an adult meal.

02 546 3458

Kids Eat Free with the purchase of an 
adult meal (burrito, burrito bowl or 
quesadilla).

02 666 4343L2

02 677 0700L2 – South Café Terrace

L3 – Central Kitchens

Kids Eat Free with the purchase of any adult 
meal (minimum spend AED 200). 
Kids Meal 1: Cucumber Sesame Maki | 
Chicken Katsu Roll | Fruit Salad | Aquafina.
Kids Meal 2: Avocado Maki | Cucumber 
Avocado Roll | Fruit Salad | Aquafina.

02 677 0830L2 – North Cafe Terrace

*General Terms & Conditions
• Children defined as below 12 years of age.
• The total number of kids should be equal or less than the number of  
 paying/dining adults.
• Promotions and offers available for dine-in only.
• Offer valid Sundays to Thursdays.
• Offer not valid during public holidays.
• Offers and promotions cannot be redeemed in conjunction  
 with any other offer.

Individual restaurant terms and conditions may apply. 
Please check in-store for full details.





اكتشف عالماً من 
المذاق الرائع

انغمس في عالم من النكهات والعروض التي ال مثيل لها 
في أروع وجهة لتناول الطعام.

سواء تبحث عن خيارات متنوعة من المطاعم ذات القيمة 
االستثنائية أو الوجبات السريعة أو الغداء والعشاء غير 

الرسمي أو مشاركة األوقات الرائعة مع الزمالء، فهناك 
بالتأكيد شيء سيثير إعجابك.

ابحث عن جميع العروض المذهلة التي تقدمها مطاعمنا 
المشاركة

طوال اليوم
الوجبات السريعة، عشاء عائلي وجميع عروض 

تناول الطعام على مدار اليوم.

غداء عمل
خيارات متنوعة من المطاعم ذات القيمة 
االستثنائية. إضافة إلى المطاعم الفاخرة.

تناول الطعام والعب 
احصل على خصومات خاصة على الطعام 

ا. والعب مجانً

طعام األطفال مجاناً
استمتع بعروضنا الشهية للصغار 

صفحة 35

صفحة 41

صفحة 49

صفحة 55
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طعام 
طوال اليوم

طوال اليوم، استمتع بكل هذه 
العروض وأكثر.. واكتشف عروضاً 
ال تفّوت من المطاعم المشاركة 

المختلفة. تأكد من أن ال تفوتك أروع 
نكهات الطعام.  

36 35



38 37 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

10٪ خصم بحد أدنى 70 درهماً إماراتياً

050 818 7515

اختيارك من الراب )دجاج كاجون / دجاج 
تندور / دجاج باربيكيو( مع أي عصير 
طازج صغير مقابل 29 درهماً إماراتياً

02 546 7332  - L2

 - L3 

 - L3 

سنترال كتشنز

سنترال كتشنز

شرفة المقاهي الجنوبية

: وجبة كومبو 40 درهماً إماراتياً
1 بيتزا سجنتشور

2 خبزة ثوم
1 مشروب متوسط

02 492 6843

اشتِر أي قهوة من القائمة، واحصل على 
. كعكة جرانوال محلية الصنع مجاناً

050 467 2699

سنترال كتشنز

سنترال كتشنز

خصم 15٪ على القائمة الرئيسية

058 107 4622

اختيار 1 صيد مقابل 26.25 درهماً إماراتياً

056 684 8376 - L3

 - L3

L2



3940 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

: 3 خيارات مقابل 29 درهماً إماراتياً
1. أرز مقلي بالبيض مع الدجاج والخضار. أو

2. نودلز الصويا بالدجاج والخضار. أو
3. اختيار الوجبة الواحدة من الحساء مع النودلز 

والخضروات والدجاج أو اللحم البقري 

02 562 2779

اختيارك من أي سندويش مع نصف 
فتوش 29 درهماً إماراتياً

L202 632 1943 - شرفة المقاهي الجنوبية

2 شاورما وبطاطا مقلية مقابل 29 درهماً 
إماراتياً ؛ أو

كومبو طاووق )2 ساندوتش مع بطاطا مقلية( 
مقابل 29 درهماً إماراتياً

056 735 4455 - L3 سنترال كتشنز

 قهوة وكرواسون مقابل
29 درهماً إماراتياً

02 621 9229

اصنع بوريتو خاص بك أو وعاء متوسط مع 
اختيارك من المشروبات الغازية أو المياه 

مقابل 29 درهماً إماراتياً
)العرض غير متوفر على الروبيان أو 

أواكساكان لحم الضأن(

02 546 3458

L2 - لكشري كولكشن

- L3 سنترال كتشنز

L3 - سنترال كتشنز

Swiss Chocolate Tradition since 1836



غداء عمل
ال يوجد شيء أفضل من إثارة إعجاب 

زمالئك ورغبتك الشديدة في تناول 
الطعام. سواء كان ذلك لقمة غير 
رسمية أو اجتماع طويل، لدينا كل 

ما تبحث عنه من خالل عروض غداء 
العمل الخاصة بنا

4142



4344 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

غداء عمل أوماساكي: قائمة التذوق مع 
موتشي آيس كريم والقهوة أو الشاي

صالح من األحد إلى الخميس - من 
. الساعة 12 ظهراً حتى 3:30 مساءً

149 درهماً إماراتياً

وجبة سوبر كومبو: خيار نباتي )خضار 
جالفريزي وبانير مخاني(

صالح يوميا
45 درهماً إماراتياً

وجبة سوبر كومبو - خيار غير نباتي )كاري 
لحم ضأن ودجاج بالزبدة(

صالح يوميا
49 درهماً إماراتياً

كاري كومبو:
2 ميني سمبوسة

كالي دال
بانير بالزبدة أو دجاج بالزبدة

األرز على البخار
رايتا

جوالب جامون
صالح يوميا

42 درهماً إماراتياً

02 621 0104

L2 - لكشري كولكشن

L2 - شرفة المقاهي الجنوبية

02 672 3333

L3 - سنترال كتشنز

02 676 6555

قائمة غداء العمل: 2 مقبالت + 1 
طبق رئيسي

صالح من األحد إلى الخميس - من 
الساعة 12 ظهراً حتى 4:15 مساءً

ابتداءً من 110 درهماً إماراتياً

02 306 7000

02 546 7332

غداء العمل: اختيارك من ساندويتش أو 
راب + شوربة أو سلطة )نصف( + وعاء 

فواكه أو كوكيز نوتيال بملح البحر
صالح يوميا

50 درهماً إماراتياً

L3 - لكشري كولكشن

L2 - شرفة المقاهي الشمالية

غداء العمل: اختيارك من طبق )طبق كباب 
عنتبلي، طبق كباب خشخاش أو طبق شيش 
طاووق( يقدم مع أرز ، شوربة عدس، سلطة، 

بطاطا مقلية، مشروب ومهلبية
صالح من األحد إلى الخميس - من الساعة 12 

ظهراً حتى 4 مساءً
69 درهماً إماراتياً

L202 632 1943 - شرفة المقاهي الجنوبية

 
    

 
    

 



4546 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

غداء عمل:
الخيار األول )شوربة، سلطة، طبق يومي، مشروب 

غازي وحلويات لبنانية(
الخيار الثاني )3 اختيارات مزة باردة، طبق يومي، 

حلويات لبنانية ومشروب غازي(
45 درهماً إماراتياً

056 735 4455 L3 - سنترال كتشنز

طبق من هيلثي كاونتر ومشروب مجاني )عصير، 
قهوة أو شاي(.

صالح من األحد إلى األربعاء - من الساعة 12 ظهراً 
حتى الساعة 5 مساءً

ابتداءً من 95 درهماً إماراتياً

مجموعة مختارة من المقبالت + خيار الطبق 
الرئيسي )فاهيتا - لحم بقري أو دجاج أو نباتي أو 

بوريتو - لحم بقري أو دجاج أو سلطة نباتية أو 
سلطة توستادا - لحم أو دجاج أو روبيان(

صالح من األحد إلى الخميس من الساعة 12 ظهراً 
حتى الساعة 4 مساءً

75 درهماً إماراتياً

02 546 0095 L1 - لكشري كولكشن

02 582 3639 L1 - لكشري كولكشن

قائمة طعام صغيرة: سلطة اليوم + مقبالت 
+ طبق رئيسي واحد.

صالح من األحد إلى الخميس - من الساعة 12 
ظهراً حتى 4 مساءً
135 درهماً إماراتياً

جراند مينيو: سلطة اليوم + مقبلتين + طبق 
رئيسي + مغرفة واحدة من اآليس كريم

صالح من األحد إلى الخميس - من الساعة 12 
ظهراً حتى 4 مساءً
180 درهماً إماراتياً

02 692 9600 L1 - لكشري كولكشن

غداء عمل: اصنع الكباب الخاص بك
صالح من األحد إلى الخميس - من الساعة 12 

ظهراً حتى الساعة 3 مساءً
65 درهماً إماراتياً

2 سبرينج رولز )اختيارك من البروتين - توفو ، دجاج ، 
لحم بقري ، خضار أو سمك(

اختيار الصلصة
اختيار األرز أو النودلز

شاي مثلج
كعكة الحظ
صالح يوميا

42 درهماً إماراتياً

800 66587 L2 - لكشري كولكشن

02 677 7301 L2 - شرفة المقاهي الشمالية



4748 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

عروض غداء أسطورية: مقبالت واحدة + طبق 
رئيسي واحد

صالح من األحد إلى الخميس من الساعة 12 
ظهراً حتى 5 مساءً

ابتداءً من 39 درهماً إماراتياً أو 59 درهماً 
إماراتياً أو 69 درهماً إماراتياً

02 492 6838 المستوى األرضي

غداء عمل رويال فيست المكون من 4 أطباق 
ا - من الساعة 12 ظهراً حتى 5 مساءً صالح يوميً

145 درهماً إماراتياً

02 666 4343 L2

علب الغداء
صالح من األحد إلى الخميس - من الساعة 

11 صباًحا حتى 4 مساءً
ابتداءً من 65 درهماً إماراتياً

02 677 0830 L2 - شرفة المقاهي الشمالية

غداء العمل: اختيارك من بوريتو أو وعاء مع 
بطاطس كرينكل ومشروب غازي

صالح من األحد إلى األربعاء - من الساعة 12 
ظهراً حتى الساعة 3 مساءً

45 درهماً إماراتياً

02 546 3458

غداء عمل: بوريتو وسط + شيبس & 
جواكامولي + مشروب غازي

صالح يوميا
55 درهماً إماراتياً

02 677 0700 L2 - شرفة المقاهي الجنوبية

L3 - سنترال كتشنز



تناول الطعام 
والعب كل يوم مع 
األصدقاء والعائلة.

من 16 مايو إلى 15 أغسطس، اكتشف األطباق اللذيذة في 
مطاعمك المفضلة والعب في إكستريم زون. ما عليك 

سوى تقديم إيصال تناول الطعام بحد أدنى 50 درهًما من 
أي من المطاعم المشاركة في إكستريم زون لالستمتاع 

بساعة واحدة من البلياردو أو لعبة واحدة من البولينج.

أو تقديم إيصال إكستريم زون الخاص بك عند إنفاق 50 
درهًما أو أكثر إلى أي من المطاعم المشاركة لإلستفادة 

من العروض الرائعة*.

*تطبق الشروط واألحكام 

استمتع باليوم وأنت

تأكل وتلعب
15  أغســطس  - يــو  ما  16

4950



5152 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

خصم 15٪ من القائمة الرئيسية

خصم 15٪ من القائمة الرئيسية

خصم 10٪ من القائمة الرئيسية

02 632 1943 L2 - شرفة المقاهي الجنوبية

058 107 4622 L3 - سنترال كتشنز

02 677 0100 L2 - شرفة المقاهي الشمالية

استمتع بخصومات على الطعام عند تقديم إيصال إكستريم زون 
الخاص بك مع إنفاق 50 درهًما أو أكثر

10٪ خصم بحد أدنى 70 درهماً إماراتياً 
من القائمة الرئيسية

اشتري 1 برياني واحصل على 1 كاري مجاناً 

خصم 25٪ من قائمة األطباق الرئيسية

خصم 10٪ من القائمة الرئيسية

050 818 7515 L3 - سنترال كتشنز

02 676 6555 L2 - شرفة المقاهي الجنوبية

02 621 0104 L3 - سنترال كتشنز

02 441 8447 L2 - ردهة المطاعم

 
    

 
    

 



5354 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

02 628 9050 L4

)  ساعة بلياردو مجانية )بقيمة 65 درهماً إماراتياً
 أو لعبة بولينج واحدة بحد أدنى لإلنفاق قدره
50 درهماً إماراتيا في أي من متاجر التجزئة 

المشاركة في المطاعم.

*الشروط واألحكام
يجب أن يكون تاريخ االستالم ضمن فترة الحملة   • 

)16 مايو - 15 أغسطس(  
تخضع طاوالت البلياردو وصاالت البولينج للتوافر عند االستفادة من العرض  •

ال يمكن االستفادة من العرض بالتزامن مع أي عرض آخر  •
عمليات االسترداد غير صالحة خالل أيام العطل الرسمية  •

قد يتم تطبيق شروط وأحكام بائع التجزئة الفردي. يرجى مراجعة المتجر 
للحصول على التفاصيل الكاملة.

ا في إكستريم زون عند تناول الطعام  العب البلياردو أو البولينغ مجانً
: في المطاعم المشاركة بحد أدنى لإلنفاق قدره 50 درهًما إماراتياً

خصم 15٪ من القائمة الرئيسية

02 546 3458 L3 - سنترال كتشنز

خصم 25٪ من القائمة الرئيسية

02 677 7301 L2 - شرفة المقاهي الشمالية

خصم 15٪ مع أي إنفاق 60 درهماً إماراتياً 
كحد أدنى في أيام األسبوع )األحد - الخميس(؛

ا على سلطات  اشتري 1 واحصل على 1 مجانً
مختارة ولفائف في عطالت نهاية األسبوع 

)الجمعة - السبت(

02 546 7332

خصم 15٪ مع أي إنفاق 150 درهماً إماراتياً 
كحد أدنى من القائمة الرئيسية

02 677 0830 L2 - شرفة المقاهي الشمالية

L2 - شرفة المقاهي الشمالية



طعام األطفال مجاناً في مطاعمك 
المفضلة! يسري العرض طوال اليوم 

من األحد إلى الخميس، ويستعد 
األطفال الصغار لالستمتاع بمجموعة 

كبيرة من المنافذ التي تقدم وجبة 
مجانية لألطفال*

*تطبق الشروط واألحكام

5556

األحد - الخميس



5758 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

المستوى األرضي

L2 - شرفة المقاهي الجنوبية

L3 - سنترال كتشنز

طعام األطفال مجاناً )من قائمة األطفال( 
بحد أدنى لإلنفاق 100 درهماً إماراتياً

طعام األطفال مجاناً )اختر من: دجاج ماالي تكا 
لألطفال، أو جزء صغير من دجاج برياني، أو جزء 

صغير من برياني الخضار( مع شراء أي وجبة 
) للبالغين )الحد األدنى لإلنفاق 50 درهماً إماراتياً

طعام األطفال مجاناً )من قائمة األطفال( 
بحد أدنى لإلنفاق قدره 50 درهماً إماراتياً

02 492 6833

02 676 6555

02 621 0104

طعام األطفال مجاناً )من قائمة 
األطفال( مع شراء أي وجبة عادية أو 

كبيرة للبالغين

طعام األطفال مجاناً )من قائمة 
األطفال( مع أي عملية شراء لطبق 

رئيسي

02 441 8447 L2 - ردهة المطاعم 

02 309 2323 L1 - لكشري كولكشن

يحصل األطفال على بسكويت مجاني 
مع كل عملية شراء لوجبة )الحد األدنى 

) لإلنفاق 40 درهماً إماراتياً

02 546 7332 L2 - شرفة المقاهي الشمالية  
    

 
    

 



5960 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

يحصل األطفال على حلوى مجانية عند 
شراء أي وجبة للبالغين.

طعام األطفال مجاناً )من قائمة 
األطفال( عند تناول الطعام مع الوالدين

02 626 5060 L1

يحصل األطفال على حلوى مجانية عند 
شراء أي وجبة للبالغين )الحد األدنى 

) لإلنفاق 60 درهماً إماراتياً

02 677 0100 L2 - شرفة المقاهي الشمالية

02 582 3639 L1 - لكشري كولكشن

يحصل األطفال على حلوى أنجري بيرد 
ا عند شراء وجبة الكبار. مجانً

02 667 1825 L2 - لكشري كولكشن

طعام األطفال مجاناً مع أي إنفاق 
50 درهماً إماراتيا كحد أدنى

طعام األطفال مجاناً )من قائمة 
األطفال( عند شراء وجبة للبالغين

 ) )بحد أدنى 200 درهماً إماراتياً

800 66587 L2 - لكشري كولكشن

02 677 7301 L2 - شرفة المقاهي الشمالية



6162 *تطبق الشروط واألحكام *تطبق الشروط واألحكام 

طعام األطفال مجاناً عند شراء أي وجبة 
للبالغين )الحد األدنى لإلنفاق 200 درهم(

وجبة االطفال 1: خيار سمسم ماكي | رول 
دجاج كاتسو | سلطة فواكه | أكوافينا.

وجبة األطفال 2: أفوكادو ماكي | رول الخيار 
واألفوكادو | سلطة فواكه | أكوافينا

02 677 0830 L2 - شرفة المقاهي الشمالية

طعام األطفال مجاناً عند شراء وجبة 
للبالغين )بوريتو أو بوريتو بول أو 

كويساديال(

طعام األطفال مجاناً )من قائمة 
األطفال( عند شراء أي وجبة 

للبالغين

طعام األطفال مجاناً )وجبة رئيسية 
مجانية واحدة من قائمة األطفال( مع 

شراء وجبة للبالغين

02 546 3458

02 666 4343 L2

02 677 0700 L2 - شرفة المقاهي الجنوبية

L3 - سنترال كتشنز

*الشروط واألحكام
األطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة  •

يجب أن يكون العدد اإلجمالي لألطفال مساوياً أو أقل من عدد البالغين   • 
الذين يدفعون / يتناولون الطعام  

العروض متاحة لتناول الطعام داخل المطعم فقط  •
يسري العرض من األحد إلى الخميس  •

ال يسري العرض خالل أيام العطل الرسمية  •
ال يمكن استبدال العروض والعروض الترويجية بالتزامن مع أي عرض آخر  •

قد يتم تطبيق شروط وأحكام المطاعم الفردية. يرجى مراجعة المتجر 
للحصول على التفاصيل الكاملة


