
Majlis by the Sea



Emirates Palace Mandarin Oriental, Abu Dhabi presents The Majlis by the Sea, 
a Ramadan tent uniquely situated by the Arabian Gulf and in between iconic 
Palaces.

An elegant contemporary design that draws inspiration from the incredibly rich 
Middle Eastern heritage.  

A stunning outdoor terrace, warm interiors, and exquisite decorative details 
complement world-class Arabic and Michelin-starred cuisine, live Arabic 
instrumental music, and exceptional service. The atmosphere is the epitome of 
luxury.



Excellence and elegance all come together to 
bring you a spectacular dining experience.

We invite you to explore the finest cuisine 
prepared with the utmost respect for Arabic 
and Emirati local traditions, along with Michelin-
starred cuisines, healthy options, oriental 
pastries, and refreshing beverages that will 
delight even the most discerning palate.

Relish live Arabic instrumental music enhanced 
by the sound of the sea breeze as evening falls.



• Iftar buffet AED 325 per person

• Kids 0 to 3, free of charge
4 to 11, 50% discount
Over 11 years, full price

• Iftar served from sunset to 9pm

• Exclusive group bookings can be accommodated

• Live Arabic instrumental music

*Shisha service available for an additional charge



• Minimum F&B spend of AED 175 per person.

• Food served à la carte for groups of up to 9 guests.

• Groups of 10 to 50 will be served a family style sharing menu.

• Exclusive group bookings can be accommodated.

• Suhoor served from 10pm to 2am.

• Live Arabic instrumental music.

*Shisha service available for an additional charge



For group bookings confirmed and paid on or 
before 1st March 2023

• Iftar buffet AED 276 per person, for any group 
booking of 20 and above

• Period applicable: 1 Feb – 1 March

For group bookings confirmed and paid after 
1st March 2023

• Iftar buffet AED 292 per person, for any group
booking of 20 and above

• Period applicable: 2 March – 10 March



Modest, respectful of local culture, no shorts allowed for men.

Full prepayment required for any group over 10 guests. Full payment to be 
received on confirmation for all groups bookings.

Cancellation notice: 72 hours for full refund on groups of 6 to 10 guests.

7 days for full refund on groups of 10 to 30 guests. Prices are inclusive of 7% 
municipality tax, 10% service fee and 5% VAT

For more information and booking, please contact:

Phone: +971 2 690 7999
Email : epauh-restaurants@mohg.com



Ramadan Kareem



جملس على شاطئ البحر



يقدم فندق قصر اإلمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي، مجلس على شاطئ البحر، وهو عبارة عن 
 خيمة رمضانية تتمتع بموقع فريد على شاطئ الخليج العربي وبين أحضان القصور األيقونية. 

وتمتاز هذه الخيمة بتصاميمها العصرية الراقية المستلهمة من عبق التراث الشرق أوسطي 
 األصيل. 

إنها مزيٌج فريد من الجلسات الرائعة في الهواء الطلق والتصاميم الداخلية الدافئة والتفاصيل 
الزخرفية الفاخرة والتجارب الذوقية الفاخرة الحاصلة على نجوم ميشيلين، فضًلا عن أنغام 

اآلالت الموسيقية العربية العذبة والخدمات المنقطعة النظير، إنها ببساطة الخيار األمثل 
لعشاق األجواء المترفة والراقية.



يجتمع التميز والفخامة مًعا ليقدما لكم تجربة ذوقية 
مذهلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ندعوكم 

الكتشاف أشهى المأكوالت المحضرة بعناية على الطريقة 
العربية واإلماراتية األصيلة، إلى جانب األطباق الحاصلة على 
نجوم ميشيلين والخيارات الصحية والمخبوزات الشرقية 

 والمشروبات المنعشة الكفيلة بإرضاء كافة األذواق.
 

كما ستضفي المعزوفات الموسيقية العربية الممزوجة 
بصوت أمواج البحر ونسائمه العليلة مزيًدا من الروعة على 

األجواء. 



بوفيه إفطار بسعر 325 درهم إماراتي للشخص الواحد.  • 

األطفال حتى عمر 3 سنوات مجانًا. مع خصم 50% لألطفال من عمر 4 وحتى 11 عام، أما  • 
األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 11 عام فينطبق عليهم السعر العادي.   

يقدم اإلفطار من أذان المغرب وحتى الساعة 9:00 مساًء.  • 

تتوفر الحجوزات الحصرية للمجموعات.  • 

على أنغام اآلالت الموسيقية العربية.  • 

*  تتوفر الشيشة بتكاليف إضافية. 



الحد األدنى لإلنفاق هو 175 درهم إماراتي للشخص الواحد.  •

تقدم المأكوالت من ضمن قائمة طعام معدة مسبًقا للمجموعات التي يصل عدد   • 
أفرادها إلى 9.   

تتم خدمة المجموعات التي تتألف من 10 إلى 50 ضيف على طراز المشاركة العائلي.   • 

تتوفر الحجوزات الحصرية للمجموعات.  • 

يقدم السحور من الساعة 10:00 مساًء وحتى الساعة 2:00 بعد منتصف الليل.   •

*  تتوفر الشيشة بتكاليف إضافية. 



قبل 1 مارس 2023

بوفيه إفطار بسعر 276 درهم إماراتي للشخص الواحد،   • 
للمجموعات التي تضم 20 ضيف فما فوق.    

الفترة التي يسري خاللها العرض:1 فبراير -1 مارس  • 

لحجوزات المجموعات التي يتم تأكيدها وتسديد تكاليفها 
 بعد 1 مارس 2023

بوفيه إفطار بسعر 292 درهم إماراتي للشخص الواحد،   • 
للمجموعات التي تضم 20 ضيف فما فوق.     

الفترة التي يسري خاللها العرض: 2 مارس - 10 مارس  • 



يشترط دفع التكاليف بالكامل للمجموعات التي تتألف من أكثر من 10 ضيوف، على أن يتم استيفاء المبلغ 
المطلوب بالكامل عند تأكيد الحجز، وينطبق ذلك على كافة حجوزات المجموعات.

إشعار اإللغاء: قبل 72 ساعة السترداد كامل تكاليف حجوزات المجموعات التي تضم من 6 إلى 10 ضيوف.

7 أيام  السترداد كامل تكاليف حجوزات المجموعات التي تضم من 10 إلى 30 ضيف. تشمل األسعار %7 
ضريبة بلدية و 10% رسوم خدمة و 5% ضريبة القيمة المضافة

 للحجز والحصول على المزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

 الهاتف:
epauh-restaurants@mohg.com :البريد اإللكتروني

محتشم، يحترم الثقافة المحلية، ال يسمح للرجال بارتداء السراويل القصيرة. 

+971 2 690 7999



رمضان كرمي


