
Social & Culinary 
Calendar

March+ April 2018
مــارس + أبريل 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 inclusive of 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 
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Kids Eat Free
Take the kids to lunch or dinner during weekdays and have 
them eat for free when ordering off the kids menu. They’ll be 
sure to find their favorites including mini burgers, pizzas and 
pastas all in right size for your mini-me.

Kids under 12 years eat free

When: Weekdays, 12:30 PM-3:30 PM, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

وجبــات األطفال اجملانية
اصطحــب أطفالــك لتنــاول الغــداء أو العشــاء خــال أيــام األســبوع واحصــل 

علــى وجبــة مجانيــة لهــم عنــد طلــب شــيء مــن قائمــة األطفــال. فمــن المؤكــد 
أنهــم ســيجدون أكاتهــم المفضلــة، بمــا فــي ذلــك شــطائر البرغــر الصغيــرة، 

والبيتــزا، والمعكرونــة، وكلهــا باألحجــام المناســبة ألحبائــك الصغــار.

وجبــات مجانيــة لألطفال أقل من 12 عامًا

الزمان: أيام األســبوع، من الســاعة 12:30 مســاًء - 3:30 مســاًء، ومن 6:30 مســاًء 
 - 11:00 مساًء

المــكان:  بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com
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Brunç at Besh
Enter the gates of Besh and let us take you on a journey to 
Turkey, every Friday at Brunç.

Bring your friends and gather around the table as endless 
platters of grilled meats, meter long pides and sweet treats are 
brought to the table. 

Let the conversation flow and relax in the moment with good 
food, great company and Turkish delights all afternoon. 

AED 170 with soft beverages 
AED 220 with house beverages 
AED 85 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
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الغــداء يف بيش
اســمح لنــا أن نأخــذك فــي رحلــة إلــى تركيــا بمجــرد دخولــك مــن أبــواب بيش، 

حيــث ندعــوك لاســتمتاع بالغــداء كل يــوم جمعــة.

اســتمتع بصحبــة مــن تحــب حــول المائدة حيث األطباق غيــر المحدودة من 
اللحــوم المشــوية، وأنــواع الفطائــر التركيــة بطول 1 متــر والحلويات التي 

ســُتجلب إلى مائدتك.

اســتغرق فــي اللحظــة باالســترخاء وتجــاذب أطراف الحديث والتلــذذ بالطعام 
الشــهي، والصحبــة الممتعــة واألطايــب التركيــة طوال فتــرة بعد الظهر.

170 درهمــًا إماراتيــًا مــع المشــروبات غيــر الكحوليــة  
220 درهمــًا إماراتيــًا مــع المشــروبات الكحوليــة المعــدة لدينــا  

85 درهمــًا لوجبات األطفال

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

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

beshdubai.com/offers
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Express 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 63. 

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 63 درهمًا. 

 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
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Evening Grill 
Explore the market stalls in their true authentic form and dig in to 
mezze stations. Be sure to pass by the seafood section for a refresher 
before your grilled meat platters arrive hot to the table.  
AED 170 with soft beverages 
AED 220 with house beverages  
AED 85 for little Besh fans     
When: Thursday, 6:30 PM-11:00 PM 
Where: Besh, Level 5

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

مشــاوي املســاء     
استكشــف أكشــاك الســوق فــي شــكلها األصلــي الحقيقــي، وتلــذذ بأطايــب محطــات 

إعــداد أنــواع المــزة الســاخنة والبــاردة. اســتمتع بمــذاق الفطائــر التركيــة الطازجــة 
المفضلــة لديــك مــن الفــرن، واحــرص علــى المــرور بقســم المأكــوالت البحريــة لتتنــاول 

طبقــًا منعشــًا قبــل وصــول أطبــاق المشــويات الســاخنة إلــى مائدتــك. وال تفــّوت 
التحليــة التــي تنتظــرك لتختتــم بهــا األمســية الرائعــة فــي الشــرفة.

170 درهمــًا إماراتيًا للمشــروبات غيــر الكحولية / 220 درهمًا إمارتيًا 
للمشــروبات الكحولية     

85 درهمــًا لوجبات األطفال

الزمان: الخميس، 6:30 مســاًء - 11:00 مســاًء    
المــكان: بيــش، الطابق الخامس

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

beshdubai.com/offers
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Meet the Team
Meriç, Restaurant Manager:    
Raised in a Turkish household, Meric grew up with the warm 
home kitchen as his primary base for good, honest food. Having 
been in Dubai for two years, Meriç has a passion for educating 
people about Turkish cuisine and the variety of flavours. Entering 
Besh, Meriç is excited to share the love of his native cuisine.

Ismail, Head Chef:     
With 20 years of chef experience and a true native of Turkey’s 
Anatolian region, Chef Ismail has come to Dubai to lead Besh and 
his culinary team to the next level in capturing and delivering the 
true taste of Turkey. His work and travels have honed and refined 
his skills of Turkish cuisine in its primary form.
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التــق بالفريــق     
ميريــك، مدير المطعم،

نشــأ ميريــك فــي منــزل تركــي، وتربــى علــى أســس المطبــخ المنزلــي الــذي 
يشــع بالــدفء واأللفــة والــذي شــكل قاعدتــه األساســية للطعــام الشــهي 

األصيل.

 وبعــد إقامتــه لـــ 2 عامــًا فــي دبــي، عــاد ميريــك إلــى جــذوره فــي المطبخ 
التركــي ليضــع كل تركيــزه علــى إزالــة الحواجــز التــي تختصــر الطعــام 

التركــي فــي فئــة شــرق أوســطية عامــة ويحقــق لــه مكانــة مســتقلة فــي 
 أذهــان وأذواق رواد المطاعــم.

إسماعيل، رئيس الطهاة:

بخبرتــه التــي تمتــد لـــ 20 عامــًا في مجــال الطهي، ولكونه مواطنــًا أصليًا من 
منطقــة األناضــول التركيــة، جــاء الطاهي إســماعيل إلى دبــي ليقود بيش 

وفريــق المطبــخ بــه إلــى المســتوى التالي، وذلك بإعــداد األطباق والمأكوالت 
التركيــة بمذاقهــا ونكهتهــا الحقيقيــة، حيث أكســبه عمله وأســفاره مهارات 

المطبــخ التركــي فــي أنقــى صورهــا وصقلتهــا.   
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ليــايل الرتاس 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 هادئــًا بعيــدًا عــن صخــب المدينــة.  

تمتع بالراحة من جولتك في مركز التسوق ...و تعالى إلى ردهة فانتيج 
لاسترخاء وتناول تشكيلة من الوجبات الخفيفة والمشروبات الشهية.  

65 درهمًا للوجبات الخفيفة ومشروب الهوبس

الموعــد: يوميــًا، 11:00 صباحــًا 2:00- 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 with 
bites and beverages.     
AED 65 for bites and hops

When: Open daily, 11:00 AM-2:00 AM 
Where: Vantage, Level 5

T 971 4 377 2356 
dining.sheratonmoe@sheraton.com  
vantageloungedubai.com
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Bites & Bubbles
Choose to sit inside with the warm atmosphere or out on the 
terrace, perfect for the cooler months, and savor our bites from 
the Vantage menu along with some chilled bubbles.

AED 75 for one glass of bubbly and bites 
AED 150 for one bottle of bubbly and bites

When: 12:00 PM – 2:00 AM 
Where: Vantage, Level 5

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

الوجبــات اخلفيفة والشــامبانيا
يمكنــك االختيــار مــا بيــن الجلــوس بداخــل المطعــم حيــث األجــواء الدافئــة 

أو بالخــارج فــي الشــرفة، وهــي المــكان األمثــل للشــهور البــاردة، لاســتمتاع 
بالوجبــات الخفيفــة والمشــروبات مــن قائمــة فينتــاج إلــى جانــب بعــض 

الشــامبانيا المنعشــة.
75 درهمــًا إماراتيــًا لــكأس شــامبانيا واحــد ووجبــة خفيفــة  

150 درهمــًا إماراتيًا لزجاجة شــامبانيا واحدة ووجبة خفيفة

 الزمان: 12:00 مســاًء - 2:00 صباحًا، على مدار شــهري مارس وأبريل
المــكان: فينتــاج، الطابق الخامس

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

vantageloungedubai.com
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Hops Bucket
Sit back with a group of friends on the terrace and share a 
bottle or two of your favorite hops brand and relax to the view 
of the glittering Dubai skyline. 

AED 135 for 5 bottles of hops

When: 12:00 PM–2:00 AM 
Where: Vantage, Level 5 

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

شــارك اللحظة مع من حتب
استمتع باالستجمام برفقة أصدقائك في الشرفة وتشارك معهم زجاجة أو 

اثنين من البيرة من العامة التجارية التي تفضلها أمام مشهد أفق سماء دبي 
المتأللئ. 

135 درهمًا إماراتيًا لخمســة زجاجات بيرة

 الزمان: 12:00 مســاًء- 2:00 صباحًا
المــكان: فينتــاج، الطابق الخامس

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

vantageloungedubai.com
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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: يوميًا 
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 160 per kg      
AED 265 per kg for personalized cakes

Where: Link Café, Level 5

T 971 4 377 2353 
dining.sheratonmoe@sheraton.com 

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 160 درهم للكيلو جرام الواحد   
265 درهم للكيلو جرام المطلوب مسبقا    

حسب تفضيل العميل 

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

sheratondubaimalloftheemirates.com/cakebox
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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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Shine Spa
Find your glow in the sanctuary for travelers where you can 
revitalize and indulge in signature treatments with our unique 
and truly sensational Shine Spa for Sheraton™. Boasting five 
treatment rooms, steam room, sauna, and Jacuzzi, the Spa is 
a place of tranquility and the perfect place to relax after an 
intensive workout at Sheraton Fitness.

Where: Shine Spa, Level 24

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

منتجع شــاين ســبا الصحي
انعم بالتألق سانتشوارى لمحبي السفر لتجدد نشاطك وحيويتك. حيث 

يمكنك التنشيط مع طرق المساج المختلفة و الفريدة مع شريكنا شاين سبا 
شيراتون .حيث يضم المنتجع 5 غرف للمساج وغرفة بخار وساونا وجاكوزي، 

ويوفر راحة و هدوء مما يجعله المكان األمثل لاسترخاء بعد التدريبات 
المكثفة في مركز شيراتون للياقة البدنية.

لاســتعام والحجز، يرجى االتصال بمنتجع شــاين ســبا

المــكان: منتجــع شــاين ســبا الصحي، الطابق 24

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

shinespadubai.com
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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 150 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. 

150 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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Body & Mind Packages
Relax with a 60 minutes massage, day access pass with use of 
spa and fitness facilities including the two rooftop pools plus a 
poolside lunch and soft beverages.

AED 325 with massage, day pass and lunch.

AED 525 with massage, facial, day pass and lunch.

When: Saturday – Wednesday 
Where: Shine Spa, Level 24

T 971 4 377 2380 
03889.spa@sheraton.com 
shinespadubai.com
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باقــات عالجات اجلســم والصفاء الذهني
استمتع بتدليك االسترخاء الذي يستغرق 60 دقيقة، وتذكرة الدخول 

ليوم واحد باإلضافة إلى استخدام المنتجع الصحي ومرافق اللياقة 
البدنية التي تتضمن مسبحين على السطح والغداء بجانب حمام 

السباحة والمشروبات غير  الكحولية.

325 درهمــًا إماراتيًا مــع التدليك، وتذكرة الدخول، والغداء.  
525 درهمــًا إماراتيًا مــع التدليك، وعالج الوجه، وتذكرة 

الدخول، والغداء.

الســبت - األربعاء االزمــان: 
المــكان: منتجع شــاين ســبا الصحــي، الطابق الـ 24

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

shinespadubai.com
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Super Shine    
Pamper yourself during the week to take advantage of special 
rates on select facial and body treatments.  

Select your 60 minute treatment for AED 250:  
Relaxation Massage     
Elemis Skin Specific Facial    
Epicuren Pumpkin Spice Facial   
Massage and Body Scrub    
When: Weekdays 
Where: Shine Spa, Level 24

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

شاين الفائق
دلل نفسك خال األسبوع باالستفادة من األسعار الخاصة على العاجات 

المنتقاة للوجه وللجسم.

اختر عالجًا من 60 دقيقة مقابل 250 درهمًا إماراتيًا:  
تدليك االسترخاء     
عاج إليميس المخصوص لبشرة الوجه   
عاج إبيكورين باليقطين والتوابل للوجه   

تدليك وفرك الجسم 

 الزمــان: خال شــهري يناير وفبراير
المــكان: منتجع شــاين ســبا الصحــي، الطابق الـ 24

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

shinespadubai.com
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Love Your Ladies
This is a month for the ladies, celebrate Mother’s Day and 
International Woman’s Day with a Shine offer perfect for the 
females in our life; the mums, the best friends and the soul 
sisters.

40% off all treatments, 30% off all memberships and 20% 
off Personal Training sessions

When: Thursday, March 8 and Wednesday, March 21 
Where: Shine Spa, Level 24

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

عّبــر عن حبك
هذا شهر االحتفال بالسيدات، فاحتفل معنا بعيد األم وبيوم المرأة العالمي 

بالعرض المثالي الذي يقدمه منتجع شاين سبا الصحي للسيدات في حياتنا، 
من األمهات، والصديقات المقربات، وشقيقات الروح.

خصــم 40% علــى جميع العالجات، و30% علــى جميع أنواع العضويات، 
و20% على جلســات التدريب الشخصي.

 الزمــان: الخميــس 8 مــارس، واألربعاء 21 مارس
المــكان: منتجع شــاين ســبا الصحــي، الطابق الـ 24

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

shinespadubai.com
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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”.



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?
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مرتو 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 صباحــًا - 12:00 منتصف الليل

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

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



SHERATON MALL OF THE EMIRATES 
HOTEL DUBAI 
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 Mall of the 
Emirates Hotel, Dubai
Social Scene

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

Connect with us through twitter 
@sheratonmoe

 Share with us your pictures in instagram 
@sheratonmoe
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