
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    حان الوقت
ز
ة ف ز الواجهة المثالية الجديدة لفن الطبخ العالم  " سول   لتجربة ممي 

يت    ”سير

     لمأكوالت الشعبية  اافتتاح مطعم  بعد طول انتظار    
ز
ا  فندق "ف  ”فايڤ قرية جمي 

ق آسيا با،  و مريكا الجنوبية، أور أ  مستوحاة من مطابخالشهية    أطباق المزة ، الهند، والشر

 األوسط

 
 
 وجبة  كرنفاليه  لذيذة  للفطور والغداء يوم الجمعة  وأوقات  سعيدة يوميا

Dropbox: https://we.tl/t-VATJHCOazG   

، اإلمارات العربية المتحدة:  يت"بعد طول انتظار   :2019  سبتمي  دب   للمأكوالت الشعبية  تم افتتاح مطعم "سول ستر

ي أشهر وأحدث المطاعم   وأفخم أكت  واحد من الشهية 
ي  فندقف 

ا".  فندق" المنطقةف   يستحق هذا إنه فايڤ قرية جمتر
ً
  حقا

 ! االنتظار و الشغف  القدر من 

ي  يقع المطعم  ا الدائرية" الفاخر  الشعب  ي قلب " قرية جمتر
  ويحتويبالحيوية  بأجواء دافئة مفعمة، ويتسم المطعم الساحرة ف 

  مريكا الجنوبية، أوروبا، الهند،أ مطابخاألصيل لطراز العىل المذاق  ةطيب األصليةلمأكوالت الشعبية التقديم راقية ردهة عىل 

ق األوسط. آسيا   ، والشر

مع فن  خالبة، التواصل االجتماعي مع الموائد المجاورة، والتقاط "انستا شوت" بال حدود  المفضل طعامكتذوق  كيمكن

. ويشتهر  إبداعمن  الجميل الشارع التصوري ي الشارع العالميير 
ي  بكونه من أكتر األ  الساحر  المكانهذا أشهر فنان 

ماكن ف 

 المدينة 
ً
ي أي مكان   "، كما يقدم تجربة رائعةإنستجرامعىل " رواجا

وبات بعد االنتهاء من  آخر  لن تخوضها ف  يوم   لتقديم المشر

 العمل والوجبات الشهية.  طويل من 

 



 
ة  أطباق المزة أما  ي العالم للحصول عىل   المشهورة لمأكوالت الشعبيةاعىل مدار سنة عت  أكشاك  دقيقنتاج بحث    فهي الممتر 

ف 

ي العالم وأرسار فن الطبخ
، المتنوع ، والصوصاللذيذة األكالت  تحضتر . ويتم األجيالالمتوارثة عت   العريقة أفضل الطباخير  ف 

ةعىل تجربة  للتأكيدداخل المطعم الطازج والخت    ي الطعام، فيوجد مكان لمأكوالت الشعبيةالتناول  متمتر  يتمتر  بجو  . أما لمحب 

ء بالمرح واالنبساط ي تشمل "بيف فو"،  مجموعة من األطباق ب حيث يمكنهم االستمتاعلتناول الطعام،  مىلي
الممتر  البر

ي بيو  ،"سيفيتش توالم"
يت" األصىلي وطبقنا المفضل "بان   . ري" عىل طراز "سول ستر

ء الوحيد الممتر   تليس المأكوالت  ي
يت" حيث والحرصي  الشر ي  المطعم  يحتويالذي يقدمه "سول ستر عىل خليط  الشعب 

ي الرائعة  ، الرسومات المبدع خيالي من فن الشارع ي قام بتصميمها من مختلف  االصيل ، والفن الشعب 
خمسة أنحاء العالم البر

ي العالم. وتجسد الجداريات 
ي الشارع ف 

لمأكوالت الشعبية  اقلب وروح أنواع  اللمسة الفنية الجماليةذات  من أشهر فنان 

ي  المتنوعة
ج بطريقة فريدة فن الشارع المكانالموجودة ف  ي الحية مع معالعجيب . وال يقترص األمر عىل هذا، فيمتر 

  الموسيقر

" ي ف "دي ج  ء بمشاعر الحيوية للمكان.  محتر ي تضيف جو مىلي
 من األربعاء حبر السبت البر

  الهادئالمطعم الجديد  أحرص  ال
ً
 من   الطعام الشهي  تذوقل ال تفوت  حصل عىل فرصةاو مبكرا

ً
اًء.  مس 7ًء حبر مسا  5يوميا

وأطلب نوعير  من المقبالت من القائمة الرئيسية  أكتر  أو "هاوس دراوتس" ودلل نفسك من الكوكتيل 3احصل عىل عدد 

ي درهم  140مقابل 
ي المكان، هذه هي الساعة السعإمارانر

 ف 
ً
ا ي نحبها كثتر

 ! يدة البر

يت"مطعم وسيقدم  ي  "سول ستر ي  الشهية لكرنفاليهاوجبة الفطور والغداء الشعب 
 5مساًء حبر  2أكتوبر من الساعة  11ف 

ي درهم  250األسعار من  أ مساًء وتبد
ة الشعبيةنمط مشاركة أطباق المزة كل جمعة   ويتيح المطعم   .     إمارانر مع  المتمتر 

وبات  ة  فنيةغتر محدودة وعروض منعشة  مشر ي الشارع. متمتر 
 ف 

محيث يمساًء  5وال تنتهي الحفلة عند الساعة 
ّ
ي  تجربة مذهلة لضيوفل المطعم  قد

ةف  فة كبتر حوض السباحة   تطل عىل رسر

وبات  3 مع تقديم العام بعد الحفلة  ي درهم  100مقابل  بنكهات مختلفة مشر
 ! إمارانر

 بمطعم جديد منعش يقدم كل ما تريد؟! األسبوع من بدء  األفضلما 

 
 

 -انتىه - 
 

ا دب    فندقنبذة عن   فايڤ قرية جمي 
ا الدائرية،  ي قلب قرية جمتر

ا ف  ع فايڤ قرية جمتر ب  ّ جديد وراق  ووجهة اإلقامة المثالية للمسافرين والضيوف. يضم هذا  فندقأروع و يتر
شقة سكنية تتألف من غرفة نوم واحدة،  254غرفة فاخرة و 247األنيق الذي يتيح للضيوف الوصول إل الشاطئ أكتر من  الفندق

 غرفتير  أو أرب  ع غرف نوم مع مناظر خالبة وتراسات مزودة بحدائق منّسقة وأحواض سباحة خاصة.  
  

 
ّ
عام مع مجموعة من المطاعم ووجهات السهر، بحيث يستقطب  يتيح االستمتاع بالحفالت وتجارب تناول الط معلم جذب الفندقُيعد

؛   ي ة حوض سباحة عام يطل عىل أفق دن   سواء، إل جانب سكان دولة اإلمارات. تشمل مرافق الفندق الممتر 
ّ
المحليير  والمسافرين عىل حد

ي المأكوالت الشعبية، وتورن آب الذي يقدم الطعام طوال اليوم، من دون  يت لمحب  أن ننش مقه ون فور ذا رود  مطعم سول ستر
ي سبا ريفايڤ األنيق الذي صّمم مروحة من عالجات الوجه والجسم الفاخرة، 

النابض بالحياة. والستعادة حيويتك، ستجد ضالتك ف 
، والصفوف وبرامج العضوية.  ي توفر باقة واسعة من خيارات التدريب الشخصي

 وصالة إنستا بودي الرياضية الحديثة البر
  

ي فندق فايڤ نخلة  فندقمرح ضيوف   لن يتوقف
ي بفضل إمكانية الدخول إل جميع المنافذ والمرافق الشاطئية ف  ا دن  فايڤ قرية جمتر

ا المجاور من خالل خدمة النقل بالحافلة المكوكية.   جمتر
 

وع أودان الذي يمّول عملي فندقيهدف  ي إل إنقاذ حياة إنسان كّل يوم من خالل مشر ا دن  ات القلب الحرجة لألطفال  فايڤ قرية جمتر
ي القلب. 

 المصابير  بعيوب خلقية ف 
 

 عىل:  ، الرجاء التواصل معنا واالستعالمللحجز 
 9989 455 04:  الهاتف



 
  
وبز يد االلكير  fpjd.dining@fivehotelsandresorts.com: الي 

 
 

@SoulStreetDubai 
#SoulStreetDubai 

@FIVEJumeirahVillage  
#FIVEJumeirahVillage  

 
 
 

 لالستفسارات اإلعالمّية، الرجاء االتصال بـ: 
 I  |five@houseofcomms.comهاوس أوف كومز 

mailto:five@houseofcomms.com

