
Social & Culinary 
Calendar

January + February 2018
ينايــر + فربايــر 2018



What’s On
CULINARY JOURNEYS
Besh Turkish Kitchen Level 5  
Vantage Bar and Lounge Level 5 
Link Café Level 5 
Sanctuary Lounge Level 24

LEISURE 
Shine Spa Level 24 
Sheraton Fitness Level 24 
Rooftop Pools Level 24

All prices contained subject to 5% Value Added Tax (VAT).
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ما اجلديد
 رحالت مع فنون الطهو

الطابق 5  مطبخ بيش التركي 
الطابق 5  فانتج الونج 
الطابق 5  مقهى لينك كافيه 

الطابق 24 سانكتشوري  على السطح 
 وقت الراحه

الطابق 24  منتجع شاين سبا الصحي 
الطابق 24  مركز شيراتون للياقة البدنية 
الطابق 24 المسبح 

جميع االســعار بالدرهم االماراتي وتشــمل 10% رســوم البلديه و 10% ضريبه 
الخدمــه و 5% ضريبــه القيمــه المضافه
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Raki Nights
Relax in the warm air of the evenings with raki and cold mezze 
platters at Besh. Raki, a popular Turkish beverage is perfectly 
paired with the light fresh flavors of our mezze and a great way to 
end a busy day. 

AED 90 per person including 3 cold mezze and 2 raki glasses

When: Week days, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com

ليايل راكي
تمتــع باالســترخاء فــي اجــواء النســمات الدافئــة فــي المســاء مــع مشــروب 

راكــي وأطبــاق المقبــات البــاردة بمطعــم بيــش. راكــي هــو مشــروب تركــي 
شــهير يقــدم مــع تشــكيلة رائعــة مــن المقبــات الخفيفــة بنكهاتهــا الطازجــة، 

ممــا يجعلــه طريقــة رائعــة تختتــم بهــا يــوم حافــً بالعمــل.

 90 درهمًا للشــخص تتضمن 3 أطباق مقبات وكأســين من مشــروب راكي

 الزمان: أيام األســبوع من الســاعة  6:30 مســاًء حتى 11:00 مســاًء
المــكان: مطعــم بيــش، الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers
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Besh Street Brunch
Explore market stations, seek delights in the bazaar and 
be entertained. A brunch for those who want to stay in the 
conversation, relax and soak up the atmosphere as we serve 
signature dishes straight to the table and street vendors circulate 
the tables with tantalizing bites. Little Besh fans are catered 
for with their own mini brunch and fun games.  Post brunch the 
ambiance lifts with sundowners at Vantage.

AED 195 with soft beverages 
AED 295 with house beverages 
AED 99 for Little Besh Fans

When: Fridays, 1:00 PM-4:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

برنش بيش ســريت 
اكتشــف منصــات الســوق وانتــق اطيــب الماكــوالت. انــه برنــش لراغبــي متعــة 

الحديــث والراحــة واالســتمتاع بأرقــى األجــواء بينمــا نقــدم أشــهر األطبــاق 
وأرقاهــا مباشــرة إلــى موائدكــم. مــن جهــة أخــرى، يقــوم الباعــة المتجولــون 

بالتجــوال بيــن الموائــد لتقديــم أطيــب الوجبــات الخفيفــة الشــهية. أمــا 
بالنســبة لروادنــا مــن األطفــال، نقــدم وجبــات البرنــش الصغيــرة الخاصــة 

بهــم واأللعــاب المســلية. وبعــد تنــاول البرنــش يمكنــك االســتمتاع باجــواء 
الغــروب الرائعــه فــي تــراس فانتيــج.

 195 درهمًا مع المشروبات غيرالكحوليه
 295 درهمًا مع المشروبات غير الكحوليه

99 درهمًا لوجبات األطفال 

الزمــان: أيــام الجمعــة مــن الســاعة 1:00 بعد الظهر حتى الســاعة 4:00 عصرًا 
المــكان: مطعــم بيــش الطابــق الخامــس   

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers



5 6

Time For Lunch
For business meetings or catch ups, Besh offers a sanctuary 
from the busy week. Escape to Turkey on your lunch break with 
a visit to Besh. Enjoy an express lunch with a pide of choice 
and Turkish tea for as little as AED 60. 

When: Weekdays, 12:30 PM-3:30 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

حــان وقت الغداء
حيــث غــداء العمــل او حتــي غــداء مــع األصدقاء يوفر مطعم بيــش الماذ األمثل. 
تعــال إلــى بيــش خــال اســتراحة الغداء وتمتع بأشــهى النكهــات التركية. تمتع 

بوجبــة غــداء ســريعة مــع اختيارك مــن البيديه، باإلضافة إلى الشــاي التركي، 
مقابــل 60 درهمً. 

 الزمان: أيام األســبوع من الســاعة 12:30ظهرًا حتى الســاعة 3:30 عصرًا.
المــكان: مطعــم بيــش الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers

Evening Grill
Take advantage of the cooler temperatures and relax on the al 
fresco terrace every Thursday at the Evening Grill. Indulge in 
succulent meats, a live Turkish performer and beverages.

AED 160 with soft beverages 
AED 210 with house beverages

When: Thursday, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

T 971 4 377 2353 
besh.dubai@sheraton.com 
beshdubai.com/offers

مشاوي املساء
تمتــع باالجــواء الممتعــه والجــو المعتــدل واســترخ فــي تــراس الهــواء الطلــق 
كل يــوم خميــس مــع المشــاوي المســائية، حيــث أرقــى أصنــاف اللحــوم علــى 

أنغــام الموســيقى التركيــة الحيــة، وباإلضافــة إلــى المشــروبات.

  160 درهمًا للمشــروبات الغازية 210
درهم مع أرقى المشــروبات الكحوليه.

الزمان: الخميس من 6:30 مســاَء حتى الســاعة 11:00 مســاَء   
المــكان: مطعــم بيــش الطابق الخامس

 هاتــف: 2353 377 4 971
besh.dubai@sheraton.com 

beshdubai.com/offers
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Boys Night
Get together with the guys on February 14 for an anti-Valentine’s 
evening. As the city celebrates all things romance, Vantage is a 
romance free zone. The boys can enjoy hops and food promotions, 
pop up male grooming and a Wii competition to find the ultimate 
gamer with big prizes to be won.

When: Wednesday, February 14 
Where: Vantage, Level 5

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
vantageloungedubai.com

الشباب ليلة 
التــق مــع األصدقــاء يــوم 14 فبرايــر ليــس لاحتفــال بعيــد الحــب كمــا هــو الحــال 

فــي كل ارجــاء المدينــه. بهــذه المناســبة الرومانســية، يقــف فينتــاج علــى 
الطــرف اآلخــر خاليــً مــن الرومانســية، حيــث يتنــاول الشــباب المشــروبات 

والمأكــوالت إضافــة إلــى أعمــال الزينــة الخاصــة بهــم ومنافاســات Wii وجائــزه 
للفائــز.

 الزمــان: األربعاء 14 فبراير
المــكان: مطعــم بيش الطابق5

هاتــف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmore@sheraton.com 

vantageloungedubai.com

ليــايل الراس يف فانتيج
تعتبــر ردهــة فانتيــج بــار أنــد الونج الواقعــة في الطابق 5 المكان األمثل لعشــاق 

الرياضــه. كمــا يجــد فيهــا من يحــب اللقاء باالصدقاء واالســترخاء على تراس 
الشيشــة الكبيــر موئــًا هادئــً بعيدًا عن صخــب المدينة.

الموعــد: يوميــً، 11:00 صباحــً ۱:00- بعــد منتصف الليل
المــكان: فانتيــج، الطابق 5

هاتــف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmore@sheraton.com 

vantageloungedubai.com

Terrace Nights at Vantage
Located on level 5, Vantage Bar and Lounge is the venue of 
choice for the sophisticated sports fan. Those who wish to 
gather with friends and relax on the large shisha terrace find a 
haven from the bustling city below. 

When: Open daily, 11:00 AM-1:00 AM 
Where: Vantage, Level 5

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com  
vantageloungedubai.com
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AED 5 Beverages
Vantage is giving you selected beverages for AED 5 for a whole 
week. A perfect pit stop from the mall, enjoy tantalizing mixed 
beverages in the lounge or terrace from February 18-24.

AED 5 per selected beverage

When: Sunday, February 18-Saturday, February 24 
Where: Vantage, Level 5 

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
vantageloungedubai.com

مشــروبات  5 دراهم
يقدم مطعم فينتاج المشروبات مقابل 5 دراهم طوال أيام األسبوع. المكان 

األمثل لاستمتاع بأشهى المشروبات في الصالة أو التراس من 18 إلى 24 
فبراير. 

درهم لكل مشروب

 الزمــان: األحــد، مــن 18 إلى 24 فبراير
المــكان: فينتاج

هاتــف: 2356 377 4 971
dining.sheratonmore@sheraton.com 

vantageloungedubai.com

حفلــة اإلفطار مــع لينك كافيه 
وفــي عطلــة نهايــة األســبوع، اســتمتع بإفطــاٍر صحــي طــازج مــع تشــكيلٍة 

مــن أطبــاق االومليــت ووجبــات الطاقــة والفطائــر المطهــوة مباشــرة، أثنــاء 
جلوســك مــع األصدقاء. 

 الزمــان: يوميً 
المــكان: لينــك كافيــه، الطابق الخامس

 هاتــف: 2352 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/linkcafe

Link Café Breakfast Club
Every weekend, indulge in a healthy, fresh breakfast with a range of 
omelettes, power bowls and freshly baked pancakes as you catch 
up with friends.

When: Daily 
Where: Link Café, Level 5

T 971 4 377 2352 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/linkcafe
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Cake Box
Link Café have your birthday celebrations, anniversaries and 
all occasions wrapped up with their bespoke cakes. From 
Disney characters, animals or a tailor made creation; the team 
of pastry chefs can make an array of delightful treats to satisfy 
your sweet tooth.

AED 150 per kg      
AED 250 per kg for personalized cakes

Where: Link Café, Level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

خدمــة كيك بوكس
يسر لينك كافيه أن تجهز لجميع مناسباتك كافة أشكال الكيك الفاخر حسب 

الطلب.  ابتداًء من شخصيات ديزني أو أشكال الحيوانات أو أي شكل ُيصمم 
حسب الطلب، ويسّر فريق طهاة المعجنات لدينا تحضير مجموعٍة من أشهى 

الحلويات.

ابتداًء من 150 درهم للكيلو جرام الواحد   
250 درهم للكيلو جرام المطلوب مسبقا    

حسب تفضيل العميل 

 هاتــف: 2353 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox

Nights on the Rooftop
Celebrate in style on the rooftop of the hotel featuring 
panoramic views of the glittering Dubai skyline. Impress your 
guests with outstanding views, five star service and tailor made 
packages. With the bustling city below, enjoy an extraordinary 
venue with exclusive hire of the 24th floor.

Create your package now by contacting our sales team.

T 971 4 377 2289 
03889.sales@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop

الســهر على السطح
احتفل بأسلوب راٍق على سطح الفندق. مع إطاالت بانورامية رائعة على سماء 

دبي المتأللئة، ابهر ضيوفك بمناظر إبداعية تعززها خدمة خمس نجوم وباقات 
ُصممت بعناية حسب الطلب. وفي الوقت الذي تعّج المدينة بضجيجها على 
األرض، تمتع بالمكان األمثل عند اختيار إقامتك في الطابق الرابع والعشرين.

حدد الباقة التي تناسب ذوقك، وذلك باالتصال بفريق المبيعات.  

هاتــف: 2289 377 4 971  
03889.sales@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop
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Brunch After Dark
Enjoy a vibrant night on the last Thursday of each month at the 
spectacular location of the rooftop, overlooking the glittering 
Dubai skyline. Cosmopolitan crowds gather as the resident DJ 
turns up the tempo and the barbeque cooks up a storm. 

AED 150 per person  
with unlimited food and beverage

When: Thursday, January 25, 9:00 PM–Late    
            Thursday, February 22, 9:00 PM–Late 
Where: Rooftop, Level 24

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop

برنش افر دارك
استمتع بليلة تنبض بالحياة يوم الخميس األخير من كل شهر في مكان رائع 

على السطح. إطالة تشرف على سماء دبي المتأللئة، حيث يلتقي ذوي المذاق 
العالمي على أنغام الدي جيه العذبة وأشهى المشاوي. 

 150 درهمًا للشخص
 مــع كميات غير محدودة من الطعام والمشــروبات

 الزمــان: 1 الخميــس 25 ينايــر مــن الســاعة 9:00 مســاَء- إلى وقت متأخــر من الليل 
الخميــس 22 فبرايــر مــن الســاعة 9:00 مســاَء- إلــى وقــت متأخــر مــن الليــل 

المــكان: الســطح، الطابق 24

 هاتــف:  2353 377 4 971
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

sheratondubaimalloftheemirates.com/rooftop
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Mid-Week Shine
Pamper yourself during the week to take advantage of special 
rates on all facial and body treatments. All Elemis facials and 
luxurious body treatments are available with 25% off from 
Sunday to Thursday,

25% off all facials and body treatments

When: Throughout January and February 
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com

تألق يف منتصف اإلســبوع
ادلل نفسك خال األسبوع واغتنم فرصة األسعار الخاصة على جميع منتجات 

العناية بالبشرة والجسم. تتوفر مستحضرات إلميس للعناية بالبشرة وأجود 
المنتجات للعناية بالجسم، مع خصم بنسبة %25 من األحد إلى الخميس.

خصم %25على كافة مســتحضرات العناية بالبشــرة والجسم

 الزمــان: خال شــهري يناير وفبراير
المكان: شــاين ســبا الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com 

shinespadubai.com

Shine Into New Year
Start the year shining with a little extra during all 60 and 90 
minute couple massages. For every massage booked you 
will receive a complimentary 30 minutes private Jacuzzi to 
continue your relaxation.

Complimentary Jacuzzi with every 60/90 minutes massage

When: Throughout January and February 
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com

تألق مع السنة اجلديدة
ابدأ السنة الجديدة بالتألق مع المزيد خال كافة جلسات المساج المخصصة 

لألزواج لمدة 60 و90 دقيقة. فمع كل حجز تقوم به لجلسات المساج تحصل على 
30 دقيقة مجانية في الجاكوزي الخاص لتتمكن من متابعة االسترخاء.

استخدام الجاكوزي مجانًا مع كل 60/90 دقيقة مساج

 الزمــان: خال شــهري يناير وفبراير
المكان: شــاين ســبا، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com 

shinespadubai.com
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Sheraton Fitness Challenge
Start of 2018 with the Sheraton Fitness Challenge and start the 
year as you mean to go on, fit and strong.

Join our personal trainer, Hakim for a series of complimentary 
training classes aimed at getting you active. Work towards your 
fitness goals and feel motivated in group exercises as you build 
up to our Beat The Trainer event. 

Get your trainers ready, the most active participant of the 
month will win a complimentary monthly pass to Sheraton 
Fitness to continue their fitness drive.

When: Throughout January and February 
Where: Sheraton Fitness, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/fitness

حتدي اللياقة بفندق شــراتون
ابدأ سنة 2018 مع تحدي اللياقة بفندق شيراتون. ابدأ السنة بعزم وإصرار على 

أن تكون الئقَا قويَا.

انضم إلى حكيم المدرب الشخصي لسلسلة من صفوف التمارين المجانية

في سعينا لمنحك النشاط. اعمل على تحقيق أهدافك بشأن اللياقة واشعر 
بالحماس تجاه التمارين المخصصة للمجموعات والساعية إلى إحراز تقدم يفوق 

إمكانيات المدرب. 

جهز نفسك واستعد بالمالبس الرياضية، حيث سيحصل المشترك 
األكثر نشاطَا خالل الشهر على اشتراك دخول شهري مجانًا للصالة 

الرياضية بفندق الشيراتون كي يتمكن من تحقيق المستوى 
المنشود من اللياقة. 

خــال شــهري يناير وفبراير االزمــان: 
المــكان: الصالــة الرياضيــة بفندق الشــيراتون، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com 

shinespadubai.com/fitnesschallenge
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Train More
Receive more from your personal training this year. Book 24 
sessions and receive 4 complimentary day passes to allow you 
to relax by the rooftop pools or get in more work in the state-of-
the-art gym.

Book 24 training sessions, receive 4 day passes

When: Throughout January and February 
Where: Sheraton Fitness, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com

املزيــد من التدريب
احصل على المزيد من التدريب الشخصي، احجز 24 جلسة تدريبية واحصل 

على 4 تذاكر نهارية مجانً لاسترخاء في مسبح السطح أو الحصول مزيد من 
التمارين الرياضية في صالة رياضية مجهزة بأحدث المستويات وأرقاها. 

احجــز 24 جلســة تدريبية، واحصل علــى 4 تذاكر دخول نهارية مجانًا

خــال شــهري يناير وفبراير االزمــان: 
المــكان: الصالــة الرياضيــة بفندق الشــيراتون، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers

Rooftop Day Pass
Purchase a day pass from Shine Spa and take advantage 
of entry to Sheraton Fitness, two rooftop pools and the spa 
facilities while receiving AED 50 of food and beverage credit. 

AED 95 per person with AED 50 food and beverage credit

When: Week days, 10:00 AM-10:00 PM 
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers

بطاقات دخول روف توب
اشتري بطاقة دخول نهارية من شاين سبا واغتنم فرصة الدخول إلى شيراتون 

فيتنس، وحوضي السباحة على السطح، ومرافق السبا مع الحصول على 
أطعمة ومشروبات بقيمة 50 درهم. 

95 درهم للشخص الواحد مع رصيد بقيمة 50 درهم لألطعمة 
والمشروبات

األحــد - الخميس االزمــان: 
المــكان: روف تــوب، الطابق 24

هاتف: 2380 377 4 971
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com/offers
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Dubai Metro
Getting around the city is easy with the Dubai Metro. The nearest 
station from the hotel is ‘Mall of the Emirates’ and can be easily 
reached by following signs in the mall.

Train Timings: 
Saturday to Wednesday, 5:30 AM-12:00 AM 
Thursday, 5:30 AM-1:00 AM 
Friday, 10:00 AM-1:00 AM

Did you know that the Dubai Metro is the world’s largest 
automated driverless train system?

22

مرو دبي
أصبــح التجــول فــي أنحــاء المدينة غاية في الســهولة باســتخدام مترو دبي. 

وأقــرب محطــة متــرو إلــى الفندق هــي محطة مول اإلمارات التــي يمكن الوصول 
إليهــا بــكل يســر باتبــاع الافتات في المول.

القطارات:  مواعيد 
 مــن الســبت إلــى األربعــاء: 5:30 صباحــً - 12:00 منتصف الليل

 الخميــس: 5:00 صباحــً - 1:00 صباحــا
الجمعــة: 10:00 عصــرا - 1:00 صباحا

 هــل تعلــم أن متــرو دبــي يعتبر أكبر شــبكة قطارات بدون 
ســائق في العالم؟

Hands free shopping
Experience shopping at Mall of the Emirates without the hassle 
of carrying your bags. Simply drop them off at one of the Hands 
Free collection desks located on the ground floor level near 
Centerpoint and Ski Dubai and they will deliver them to your room 
at your convenience.

Contact the Concierge team to find out more by dialing ‘0’.

تسوق وال تتعب يديك
استمتع بتجربة التسوق في مول اإلمارات دون أن تجهد نفسك بحمل أكياس 

المشتريات. ما عليك سوى أن تضعها فى أقرب مكاتب جلب المشتريات 
الموجودة في الطابق األرضي قرب سنتربويت وسكي دبي ليقوموا هم 

بتوصيلها إليك في غرفتك.

لمعرفة المزيد اتصل بمكتب الكونسيرج على الرقم “0”.



SHERATON DUBAI 
MALL OF THE EMIRATES HOTEL 
Al Barsha 1, Sheikh Zayed Road 
PO Box 450309, Dubai 
United Arab Emirates

T 971 4 377 2000 
F 971 4 377 2001 
03889.socialmedia@sheraton.com 
sheratondubaimalloftheemirates.com

Sheraton Dubai 
Mall of the Emirates Hotel
Social Scene

Join us on Facebook for daily updates
 Sheraton Dubai Mall of the Emirates Hotel

Connect with us through twitter 
@sheratonmoe

 Share with us your pictures in instagram 
@sheratonmoe
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