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DUKES F&B director to bring distinctively British taste to Dubai 

Seasoned UK professional, Carl Chapman, to bring Best of British experience and eye 
for detail to new DUKES Collection property on Palm Jumeirah; tasked to position 

unique portfolio of six outlets as flagship for Brit themed dining in the emirate 
 

Dubai-based luxury property developer and holding company Seven Tides has 
announced the latest addition to the executive team for its under-development DUKES 
Dubai hotel and residences on Palm Jumeirah, with the appointment of Carl Chapman 
as Food & Beverage Director. 

A UK national, Chapman has worked for some of London’s most respected hospitality 
brands with a globally recognised dining pedigree including The Savoy, Claridge’s and 
Simpsons in the Strand, as well as at the renowned Fairmont Château Lake Louise in 
Canada. 

He joins DUKES Dubai from the high profile InterContinental London – The O2, 
Greenwich, where he was an integral member of the opening team for this luxury 
flagship property under the Arora Hotel Group banner, and instrumental in the creation 
and successful delivery of a number of culinary concepts including a fine dining 
restaurant, brasserie and rooftop bar. 

“Carl’s knowledge of the UK culinary scene and years of hands-on operational expertise 
will add immense value to the DUKES Dubai food and beverage offering, and we are 
confident that, along with his executive team colleagues, he will be instrumental in 
positioning our unique portfolio as a one-of-a-kind dining destination for Dubai,” said 
Abdulla bin Sulayem, CEO, Seven Tides.  

During his two decade-long career, Chapman has also held senior event director roles 
and led the team at Fairmont-owned iconic hotel The Savoy, as well as landmark 
restaurant Simpsons in the Strand, following its multi-million dollar restoration and 
relaunch in 2010. 

The first international property for the DUKES Collection brand, the 279-room hotel and 
227-hotel apartments is scheduled to open for business in Q4 2016 and Chapman will 
oversee the launch of six exciting dining and lounge venues as well as catering for 
extensive meeting and events space. 

Guests can choose from the Great British Restaurant, which will serve modern British  



 
 

brasserie-style cuisine under the culinary watch of the hotel’s executive chef, Martin 
Cahill; West 14th Steakhouse, already an award-winning institution on Palm Jumeirah; 
the first international outpost for top rated Mumbai Indian restaurant, Khyber; DUKES 
Bar, named after its London namesake and the venue for a menu of signature cocktails; 
the Tea Lounge; and a gentleman’s club styled Cigar Lounge. 

“Dubai’s reputation as an emerging culinary hub presents us with a unique opportunity 
to put the DUKES stamp on the local scene and showcase Best of British across all 
aspects of the hotel operation, including dining. Carl is the man to bring this vision to 
life, and we have extremely high expectations for our exciting portfolio of restaurants 
and lounges.” Said Bin Sulayem. 

Established in 2004, Seven Tides has developed its own portfolio of commercial, 
residential and resort properties in some of the world’s most desirable locations. Its 
award-winning flagship hotel, DUKES London, is situated in the fashionable Mayfair 
district and has been a hospitality icon in the capital for over a century. 
 
For more information, please visit www.dukesdubai.com or www.dukesoceana.com 
 
 

-Ends- 
 

Photo caption: Carl Chapman - Food & Beverage Director 
 
About DUKES Dubai 
DUKES Dubai is set to add a distinctly English flavour to the city’s luxury hospitality 
offering when it opens later in 2016. The property will bring 279 guestrooms and 227 
hotel apartments to the hotel scene, together with world-class leisure, conference and 
entertainment facilities including a stunning private beach, indoor pool, outdoor infinity 
pool and state-of-the-art gym, along with five food and beverage outlets.  
 
It is owned by Seven Tides, a privately owned internationally oriented holding company 
based in Dubai and established in 2004. Currently focusing on hospitality and real 
estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, partners strategically 
and acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from landmark hospitality 
acquisitions and commercial buildings to residential towers and multi-use complexes in 
the gateway cities of London and Dubai. 
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یعلن تعیین مدیر جدید لألطعمة  دبيفندق دیوكس 
 والمشروبات بھدف توفیر تجربة راقیة وفریدة

 
ن دبي مقراً لھا، عن شركة "سیفن تایدز" المتخصصة في تطویر العقارات الفاخرة والتي تتخذ م أعلنت

ً في نخلة جمیرا بتعیین  كارل تشابمان تعزیز فریقھا التنفیذي لفندق دیوكس دبي الذي یجري تطویره حالیا
في مرموقة من العالمات الفندقیة ال في العدید مل، والذي سبق لھ أن عوالمشروبات لقطاع األطعمةكمدیر 

كالریدج و سافويفي ذلك في مجال تجربة الطعام بما العاصمة البریطانیة والتي تتمتع بمكانة محترمة 
 لویز في كندا.لیك فیرمونت شاتو  فندق باإلضافة إلىستراند،  فيسمبسون و
 

، ولعب دوراً إنتركونتیننتال لندن فندقفي ) The O2وقبیل انضمامھ إلى دیوكس دبي عمل كارل في (
ً رئیس في إطالق فعال  بشكل یة، كما ساھمفندقالة أرورا مجموعمظلة تحت فاخرة الوجھة ال هفتتاح ھذافي  یا

 .العدید من مفاھیم الطھي الناجحة
 

": "یتمتع كارل بخبرة غنیة وواسعة فن تایدزیس"قال عبدهللا بن سلیم، الرئیس التنفیذي لشركة وبھذه المناسبة 
التدریب العملي  ي مجالحافل فالباإلضافة إلى سجلھ المملكة المتحدة في مجال الطھي والمطاعم على مستوى 

سیوفرھا فندق والمشروبات التي  طعمةاألخیارات قیمة كبیرة على وھذا ما سیسھم بإضافة الخبرة التشغیلیة و
في ترسیخ مكانة ھذه الوجھة  الفریق التنفیذي واثقون بأنھ سیساھم مع زمالئھ من أعضاءبي، ونحن دیوكس د

 ."يتناول الطعام في دبكواحدة من أفضل خیارات 
 

ً  التي تمتد لنحو عقدین من الزمنخالل مسیرتھ كارل تشابمان وشغل  المناصب اإلداریة في  العدید من أیضا
فیرمونت الذي تعود ملكیتھ لمجموعة سافوي مجال تنظیم األحداث وأشرف على إدارة فریق كامل في فندق 

عدة مالیین من تي كلفت وال 2010في عام بعد إعادة ترمیمھ  عن مطعم سمبسون في ستراند فضالً 
 .اتالدوالر

 
غرفة  227 سیضم، والتجاریةدیوكس كولیكشن لعالمة  فندق خارج المملكة المتحدة ویُعد دیوكس دبي أول

یشرف كارل وسوف شقة فندقیة ومن المقرر أن یفتتح أبوابھ للضیوف الربع الرابع من العام الحالي.  279و
 .حداثعن مساحة خاصة لالجتماع واأل فضالً  مجموعة من المطاعمتشابمان على إطالق 

 
فرصة فریدة  وھذا ما یتیح لناالطھي بسمعة متنامیة في عالم دبي بالقول: "تتمتع  عبدهللا بن سلیموأضاف 

فندق  مزایا الطابع البریطاني لمختلف الجوانب فيض اعراستعلى الساحة المحلیة و إلبراز عالمة دیوكس
نا من تمحفظب وسیعمل كارل على تحقیق ھذه الرؤیة واالرتقاء. بشكل خاص بما في ذلك تناول الطعامو

 ".المطاعم والصاالت
 



	
 Great Britishتشمل: مطعم (عم امطمجموعة متنوعة من الیمكن للضیوف االختیار من بین و

Restaurantالشیف التنفیذي للفندق مارتن  إشرافالمطبخ البریطاني تحت  ) والذي یقدم أشھى أطباق
) الھندي Khyber) الممیز؛ ومطعم (Steakhouse thWest 14ستیك ھاوس ( 14؛ ومطعم ویست كاھیل

 والمشھور عالمیاً؛ وغیرھا من الخیارات األخرى.
 

الخاصة من العقارات التجاریة طورت محفظتھا ، و2004في عام  "سیفن تایدز" تأسست ویذكر أن شركة
في فندقھا الرائد دیوكس لندن یقع وأكثر المناطق المرغوبة في العالم. في العدید من  اتمنتجعالووالسكنیة 

 رمز الضیافة في العاصمةب یشتھر بكونھائز في حي مایفیر المألوف ووجالعدید من الفندق الحائز على 
 ألكثر من قرن. البریطانیة

 
 .www.dukesoceana.comأو  www.dukesdubai.comولمزید من المعلومات یرجى زیارة 

 -انتھى  -
 

 
 

 لمحة حول دیوكس دبي:

الحالي. یضم من المنتظر أن یضفي دیوكس دبي نكھة انجلیزیة ممیزة للمشھد الفندقي الفخم في دبي عند افتتاحھ في وقت الحق من العام 
شقة فندقیة باإلضافة إلى مرافق عالمیة المستوى للترفیھ والمؤتمرات بما فیھا الشاطئ الخاص المدھش وحوض  227غرفة و 279الفندق 

 السباحة الداخلي وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة اللیاقة المتطورة فضالً عن خمس مطاعم. 

 

وھي شركة خاصة قابضة مقرھا في دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، أنشئت في عام  "تایدز سیفن" شركةیذكر أن الفندق مملوك لـ
ً على قطاعات الضیافة والعقارات، وتھدف إلى تعزیز تواجدھا والعمل بروح االبتكار وخلق شراكات 2004 . تركز الشركة حالیا

ز محفظتھا الحالیة التي تشمل عملیات االستحواذ على فنادق تاریخیة ومبان استراتیجیة واالستفادة من الفرص المتاحة بالشكل األمثل لتعزی
 تجاریة باإلضافة إلى األبراج السكنیة والمجمعات متعددة االستخدامات في مدینتي لندن ودبي. 
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