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DUKES Dubai adds great British service to Iftar celebrations
New hotel on Palm Jumeirah invites guests to enjoy a five-star menu of traditional
Iftar and Suhour favourites at signature venue Great British Restaurant (GBR)
DUKES Dubai, the quintessentially British, five-star hotel on Palm Jumeirah, is
marking the holy month with a carefully curated menu of traditional favourites including
juicy dates, Arabic mezze and indulgent sweets.
Iftar and Suhour will be served at the hotel’s signature brasserie-style outlet Great
British Restaurant (GBR), which boasts a dramatic setting overlooking the Gulf, with
a live oud player enhancing the authentic ambience.
“We have long been catering to the needs of our Arab guests at DUKES London and
we are delighted to be able to embrace the culinary traditions of Ramadan at our new
property in Dubai,” said Carl Chapman, F&B Director, DUKES Dubai. “Our team of
expert chefs have gone over and above to design a stand-out menu that we hope will
be enjoyed by those looking to break the fast, as well as residents and guests of all
nationalities who are curious to experience a traditional Arabic meal in a five-star
setting.”
“A lot of thought has gone into preparing the extensive Iftar and Suhour menus at
GBR,” said the property’s executive chef Martin Cahill. “We are preparing a wide
variety of traditional dishes alongside a selection of international favourites and are
looking forward to welcoming guests to share this special dining experience with us.”
There are five different Iftar menus, served buffet style, that will rotate every five days.
Cooking stations will offer a selection of delicious dishes including healthy salads,
hearty soups and Arabic mezze. Larger appetites will enjoy traditional Arabic dishes,
such as stuffed chicken with coriander mousse, Arabic mixed grill and Kibbeh Bil
Laban.
Diners will also have the chance to sample delicacies from the emirates, including
camel meat and Lamb Ouzi with saffron rice. Favourites from Morocco, like Plum

Lamb Tagine and Lamb Liver Pastilla will tempt alongside Indian dishes including
Prawn Biryani, Aloo Gobi and Lamb Vindaloo. A choice selection of international
dishes such as Fish and Chips and Grilled Beef Rib Eye with mushroom sauce ensure
all tastes are catered for.
Those with a sweet tooth can tuck into a variety of much-loved desserts such as Amar
Al Din Pudding, Umm Ali and Baklava, as well Salted Caramel Tart and Blueberry
Cheesecake and fresh fruit, among others.
Iftar will be served from sunset until 9pm and is priced at AED175 per person including
soft beverages, or AED145 per person for groups of 10 or more.
Suhour, served from 9.30pm to 2.30am, will be offered à la carte and features delicious
options such as soup, hot and cold mezze and other tasty finger foods including grilled
halloumi, falafel platter and fried calamari. An extensive range of salads and
sandwiches, mixed seafood and grill – think lamb kofta and chicken shish tawook –
will be complemented by rich desserts such as Pistachio Mahalabia and Date Pudding,
all washed down with refreshing Ramadan juices.
Owned and operated by Seven Tides, the 279-room hotel and 287-hotel apartment
complex, which opened to the public at the end of March 2017, is located along the
main trunk of Palm Jumeirah overlooking the Arabian Gulf, Burj Al Arab and Dubai
Marina. A key feature is the Duchess Floor, dedicated to female guests, which features
20 exclusive rooms with private lift access, women’s only public spaces and discreet
and private access to rooms.
•

DUKES Dubai is offering a special Staycation promotion this Ramadan. Guests
who book one night’s stay during Ramadan can enjoy a complimentary feast of
Iftar delicacies for two people in the Great British Restaurant (GBR).

For more information, please visit www.dukesdubai.com or www.seventides.com.
-EndsAbout DUKES Dubai
DUKES Dubai, owned by Seven Tides International, brings 279 guestrooms and 287
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.
About Seven Tides International
Based in Dubai, the United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an
internationally oriented holding company 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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خبر صحفي

فندق ديوكس دبي يضفي لمسة الخدمة البريطانية الراقية على إفطار
شهر رمضان

• الفندق الجديد في نخلة جمي ار يدعو الضيوف لالستمتاع بقائمة طعام لإلفطار والسحور في مطعم
جي بي آر خالل الشهر المبارك

يقدم ديوكس دبي ،الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم في نخلة جميرا ،خالل شهر رمضان المبارك قائمة

طعام مميزة تضم مجموعة متنوعة من األطباق التقليدية المفضلة بما في ذلك التمور والمقبالت والحلويات

العربية على اإلفطار والسحور في مطعم جي بي آر ( )GBRالذي يتميز بإطاللته الرائعة على مياه الخليج

العربي وأجوائه الفريدة.

وقال كارل تشابمان ،مدير األطعمة والمشروبات في ديوكس دبي" :كنا حريصين على تلبية احتياجات

ضيوفنا العرب في فندق ديوكس لندن منذ فترة طويلة ،ويسعدنا أن نحتفل بأجواء رمضان التقليدية في فندقنا
الجديد في دبي .وعمل فريق الطهاة لدينا على إنشاء قائمة طعام مميزة تلبي رغبات الضيوف من جميع
الجنسيات بأسلوب راقي وفاخر".

ومن جانبه قال الشيف التنفيذي مارتن كاهيل" :عملنا بجد على تحضير قوائم طعام اإلفطار والسحور في

مطعم جي بي آر والتي تتضمن مجموعة واسعة من األطباق التقليدية إلى جانب مجموعة مختارة من

المأكوالت العالمية ،ونتطلع للترحيب بكافة الضيوف لتقديم تجربة خاصة لتناول الطعام معنا".
وتوجد خمسة قوائم مختلفة لإلفطار ستقدمه بأسلوب البوفيه وسيتم تدويرها كل خمسة أيام ،وتشمل مجموعة
مختارة من األطباق اللذيذة بما في ذلك السلطات والشوربات والمقبالت العربية فضالً عن األطباق العربية

التقليدية ،مثل الدجاج المحشي والمشاوي العربية والكبة اللبنية.

كما يمكن للضيوف أيضاً تذوق أشهى المأكوالت اإلماراتية بما في ذلك لحوم اإلبل والضأن مع األرز
باإلضافة إلى أشهى األطباق من المغرب والهند ومختلف أنحاء العالم بما يتناسب مع كافة األذواق.

الكرمل تارت والتشيزكيك والفاكهة الطازجة
وتتضمن تشكيلة الحلويات المتنوعة قمر الدين وأم علي والبقالوة و ا

وغيرها.

وسيتم تقديم اإلفطار بدءاً من غروب الشمس وحتى الساعة  21:00وبسعر  175درهماً للشخص الواحد

بما في ذلك المشروبات الغازية ،أو بسعر  145درهماً للشخص الواحد للمجموعات التي تتضمن 10

أشخاص أو أكثر.

أما السحور فسيتم تقديمه من الساعة  9:30ليالً إلى الساعة  2:30صباحاً ،ويضم خيارات لذيذة مثل

الحساء والمقبالت الساخنة والباردة ومجموعة واسعة من السلطات والسندويشات والمأكوالت البحرية ولحوم
الضأن والدجاج وشيش الطاووق والعديد من خيارات الحلويات والعصائر المنعشة.

ويوفر فندق ديوكس دبي عرضاً خاصاً خالل شهر رمضان المبارك يتيح للضيوف الذين يحجزون ليلة

واحدة خالل فرصة التمتع بإفطار مجاني لشخصين في مطعم جي بي آر.
ولمزيد

من

المعلومات

يرجى

.www.seventides.com

زيارة

الموقع

اإللكتروني:

www.dukesdubai.com

أو

 -انتهى -

لمحة حول ديوكس دبي:

يضم فندق ديوكس دبي المملوك من قبل "سيفن تايدز"  279غرفة و 227شقة فندقية باإلضافة إلى مرافق عالمية المستوى
للترفيه والمؤتمرات بما فيها الشاطئ الخاص المدهش وحوض السباحة الداخلي وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة

اللياقة المتطورة فضالً عن  5مطاعم مميزة.
لمحة عن سيفن تايدز:

سيفن تايدز هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتم تأسيسها في عام .2004

تركز الشركة حالياً على قطاعات الضيافة والعقارات ،وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات

االستراتيجية واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزيز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة ،والمباني التجارية،
واألبراج السكنية ،والمجمعات متعددة االستخدامات في مدينتي لندن ودبي.

لالستفسارات اإلعالمية يرجى التواصل مع:

سليم سطاس
مدير أول عالقات عامة

برج أرجان للمكاتب  -مدينة دبي لإلعالم
دبي – اإلمارات العربية المتحدة
هاتف المكتب+971 4 3652711 :

الهاتف المتحرك+971 50 3687363 :

البريد االلكترونيSaleem.stas@shamalcomms.com :
الموقع اإللكترونيwww.shamalcomms.com :

عضو في وورلد وايز بي آر أفيليايتز
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