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    منتجع أتالنتس ذا  
 
الشيف العالم    كوستاس سبايلياديس يفتتح  إستياتوريو  ميلوس ف

 رويال 
 
    
   العالم، إستياتوريو  ميلوس يجلب البساطة المثالية للمطبخ اليونان 

كواحد  من أرف   المطاعم اليونانية  ف 
 إىل دن   

 
 

،    المتحدة:  العربية اإلمارات دب  
    األهم المطاعم وجهة رويال ذا  أتالنتس منتجع  قلب  ف 

  العالم   الشيف سيفتتح العالم، ف 
  ميلوس  إستياتوريو  مطعم سبيلياديس كوستاس

 
   الجمعة نهار   رسميا

اير.   10 ف     فب 
يال  ف    ميلوس مطعم  ولد  1979 عام مونب 

   ستيطانيةال  بؤر ال إىل ليصل وتمدد 
  لتناول مثاليةال البساطة ميلوس  ويوفر  ولندن، وميام   فيجاس ولس  وأثينا  نيويورك  ف 

   البحر  شاط   عىل الطعام
 ن. اليونا ف 

 
   الشاعر  قال

   اليونان، بتفكيك قمت "إذا  Elytis Odysseas الشهب   اليونان 
  عنب وكروم زيتون شجرة  هو  تبق    ما  النهاية ف 

   الشعور  هذا  ميلوس ينقل المنطلق، هذا  من صيد".  وقارب
   المطعم رواد  إىل األصيل اليونان 

.   ف    إىل ميلوس  قصة تعود  دن  
   رائعة وجبة مجرد  من  بكثب   أكب   وه    السني    آلف

  العائلة مع تقضيه الذي  ممتعال الوقت ذلك  يشمل  ميلوس مطعم، ف 
حيب  كان  ،مرة ألول  بوابهأ ميلوس  حتفتا عندما  . الوقت ينته   ل   ان متمنيا  والصدقاء   احتضنت بتجربة وخاص ممب    الب 

، بشكل الطعام تناول .  مع الطعام مشاركة  أي جماع     المفهوم حول ميلوس تأسس  الغب 
  "الصديق  أو  philoxenia لـ  اليونان 

   ضيف كل  أن  سبيلياديس تصور   والكرم.  بالدف     ضيوفه يرع ذيوال ؛ لغريب"ا
  مشاركة د جر بم بالكرم   سيشعر  ميلوس  ف 

ه.  مع الطعام    المتوفرة المكونات أفضل عىل  ميلوس أطباق تعتمد   ل  غب 
  الطرق بأدق األسماك  تحضب    يتم  بل حر،والب الب   ف 

ها  وأبسطها  ا،  وأكب 
 
 الفيلوكسينيا.  ومفهوم الطبيعة مع يتماش   بما  مذاق

 
   ميلوس مطاعم  يعلجم  المركزية القطعة هو  البحرية المأكولت سوق

  البحر  من  الطازج والسمك  الصيد  أصناف تعرض  الت 
  المفضلة أصنافهم إلختيار  البحرية المأكولت سوق أو   ماك ساأل  واجهة  إىل الضيوف  اصطحاب يتم  المتوسط.  األبيض

 
  وطبعا

ين.  ميلوس طهاة بمساعدة ا  ميلوس  لضيوف   يمكن المتمب  
 
   الزعب  و  عسلال مع  األصىل   الزيتون زيت ب الستمتاع أيض

  اليونان 
ا" جزيرة  من وات  الفواكه من ومجموعة المحصود  البحر  وملح " كيثب     الطازجة والخض 

كاء من عليها  الحصول تم  الت    ش 
 األجيال.  عب   زراعتها   تمت محليي     يونانيي   

 
ة  األطباق تشمل    الممب  

  والورقية الرقيقة المقرمشة مقليةال  الكوسا  من  برج عن عبارة وه   ،الخاصة ميلوس  أطباق ميلوس  ف 
ائح ا  المصنوعة الغنية الباذنجان وش  لي     ساجاناك    وجي    مب  

ا.  متوازنة طعام وجبة  يخلق مما  ،اليونان    زوار  من  كنت  ذا إ تمام 
ان الطبقان هذان ،الطماطم وسلطة المشوي األخطبوط تجربة ك فعلي ميلوس    األبيض  البحر  من طعم بتقديم يعدان  الممب  

  يتم  ،ميتاكسا  عنب   التقليدية اليونانية بالروح  المقىل   والعصاري واللحم   الطازج  الكامل البحر  شطان أما  . واليونان المتوسط 
  تجربته كعلي  بقالط ذلك ،خفيفة طماطم صلصة مع الطازجة المعكرونة من طبقة فوق بعناية وضعه

 
  ه   والنتيجة  . حتما

  ل  والذيل.  البحر  شطان رأس بي    المعكرونة تقديم  يتم حيث  Instagram عىل بالهتمام وجدير  مذهل بشكل جميل طبق
  األسماك اختيار  خالل  من الكامل التخصيص الضيوف منح يتم  حيث  ،الكامل الساشيم   سمك مع  إل  المائدة  تكتمل
 التارتار.  أو  السيفيش أو  الساشيم   مثل معقد  بشكل إعدادها  قبل  ،السمك" "سوق من بهم الخاصة الطازجة
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ا  للضيوف  يمكن
 
ة  بمجموعة الستمتاع  أيض    النبيذ  من  كبب 

  زجاجة 300  من أكب   مع ،المتوسط  األبيض البحر  ونبيذ  اليونان 
   النبيذ  برنامج  يركز  متوفرة. 

    اليونانية النبيذ  وأنواع النبيذ  أنواع أفضل تقديم  عىل ميلوس  ف 
  وه   ،اليونان أنحاء جميع ف 

   للنبيذ  المنتجة الدول  أقدم  من واحدة
  المتوسط   الطه   فن مثاىل   بشكل بدقة المنسقة الكوكتيل قائمة ملش ت العالم.  ف 

  لألرض الخام  المواد  تكمله متطور   حديث  بأسلوب  ميلوس وفلسفة أساس عىل مبنية ميلوس  كوكتيل  قائمة لميلوس.   الطازج
ها  والليمون الزيتون مثل وات  الفواكه من وغب   . الموسمية والخض 

 
ق "كان : سبيلياديس ستاس كو   قال   ،األوسط الش 

 
  للطه   رائدة  وجهة دن    أصبحت الوقت.  لبعض  رادارنا  عىل  ،دن    وتحديدا

   موهبة الطهاة أكب    مع ؛والضيافة
ا  رويال  ذا  أتالنتس عمنتج  ُيعد  . اليةمثال  المرموقة التجارية والعالمات  العالم ف 

 
يك ا  ش    مثالي 

  
   بخبالمط   العالم لتعريف  جهودنا  ف 

  الكالسيكية.  والستعدادات روعة األكب   المكونات عىل الضوء  تسليط  مع ،اليونان 
  
 ". اليونان نكهات تذوق  دن    وأجعل األبواب أفتح أن يسعدن 

 
  وبدوره، 

 
    قعل

  نرحب أن "يسعدنا  أتالنتس:  ومساكن لمنتجعات اإلداري والمدير  التنفيذي الرئيس نائب    كيىل    تيمون 
   ميلوس  بإستياتوريو 

   اليونانية المطاعم أفضل أحد  مشاركة إىل ونتطلع تالنتسأ ف 
.  مع  العالم ف    المطعم هذا  سيصبح دن  

    وجهة الجميل
    النافورة عروض لمشاهدة   المثاىل   المكان يوفر  حيث ،ذاته حد  ف 

  انضمام إىل  نتطلع اإلقامة.  مكان قلب ف 
  ،أندريس وخوسيه ، أكوريو  وغاستون ،بلومنتال وهستون ،وهيسا ماتس   ونوبو   ،رامزي جوردون  أمثال إىل  سبيلياديس كوستاس

   للطه   رائدة  كوجهة  أتالنتس مكانة يعزز  مما  ، بوندي  وأريانا 
 ". المنطقة ف 

 
    نيويورك إىل  مرة  ألول  ، ميلوس مؤسس ،سبيلياديس كوستاس  وصل

  مدينة وه   ،باتراس األصىل   موطنه من 1966 عام ف 
   القديمة.  اليونانية أوليمبيا  قرية من  بالقرب ساحلية

   ميلوس  لـ موقع أول  افتتح ،1979 عام ف 
يال   ف   أصبح ما  شعانو  مونب 

ا  الطعام تناول  وجهات  أكب   من واحد  ميلوس     تأثب  
ا  قدم حيث ،المدينة ف 

 
ة طه    وتجارب  جديدة  أذواق   بجودة ومعروفة ،ممب  

    الكبب    نجاحه بعد  . المكونات وبساطة
يال  ف  ا  سبيلياديس افتتح  ،مونب  ا  موقع     ميلوس لـ  ثاني 

    1997 عام ف 
  ،نيويورك مدينة  ف 

ة عمل حيث     اليونانيي    الصيادين من منسقة  مجموعة  مع مباش 
   خطوطهم  إللقاء Kythera جزيرة ف 

  األبيض البحر  ف 
   ميلوس  افتتح عندما  كاملة  سبيلياديس رؤية جاءت لضيوفه.   جةالطاز  المنتجات لتوفب   الليل منتصف كل المتوسط 

 عام ف 
2004   
ا  ،أثينا  ف 

 
   الشتوية األولمبية لأللعاب  وفق

   فيغاس  لس  إىل توسعت ما  وشعان ،اليونان ف 
    وميام   ، 2010 عام ف 

  ف 
   ولندن  ،2012 عام

  ميلوس فتتحيس . 2015 عام ف 
 
ا   موقعا ا   ثاني 

 
     جديد

   يورك  نيو   ف 
وع  من كجزء  مارس ف    تطوير  مش 

Yards Hudson مانهاتن.  من الغرن    الجانب عىل 
 

 ميلوس يومييفتح 
 
ا حت  الساعة  12الغداء والعشاء من الساعة لتناول  ا   وقت لحق من   11ظهر 

ا ف  مساًء ويظل البار مفتوح 

قم بتسجيل الدخول عىل   الحجوزات،أو إلجراء  ميلوس المساء. لمعرفة المزيد حول 

https://www.atlantis.com/dubai/dining/milos 

 milosdubai@ . أو قم بزيارة موقعنا عىل وسائل التواصل الجتماع  555 462 4 971 +اتصل عىل أو 

 ***إنته***

 
 
 
 
 

https://www.atlantis.com/dubai/dining/milos
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 لالستفسارات اإلعالمية 
 نور علوان 

 منتجعات أتالنتس دن   تصال | مديرة العالقات العامة واإل 
+971 5 44 66 12 81 

Nour.alwan@atlantisdubai.com  
 

  + أ97144261000لمزيٍد من المعلومات عن منتجع أتالنتس ذا رويال، يرج  التصال عىل الرقم:  
ون    و زيارة الموقع اإللكب 

www.atlantis.com/dubai  :  
ون   تتوافر الصور الملونة منخفضة وعالية الدقة ألتالنتس عىل الموقع اإللكب 

 media.atlantisthepalm.com 

 : إستياتوريو ميلوس ة عننبذ

، وُيعرف بأنه أحد أرف   ديسكوستاس سبايليا  ،عىل يد الشيف الشهب  وصاحب المطعم و ميلوسإستياتوريتم تأسيس 

يال ونيويورك وأثينا ولس فيغاس وميام  ولندنمطاعم البحر األبيض المتوسط     مونب 
  العالم. مع مواقع ف 

عتب  ميلوس  ي ،ف 

  المطبخ. نتيجة للعالقات الدائمة مع   الستثنائية ونهجه  شتهر بمكوناتهي  حيث وجهة عالمية للطه  
الكالسيك  البسيط ف 

  البحر األبيض المتوسط
ة والموردين ف  للضيوف المأكولت البحرية الطازجة   يوفر ميلوس  مصايد األسماك العائلية الصغب 

ا.    يتم نقلها يومي 
 والرائعة الت 

 

 لمحة حول   أتالنتس ذا رويال

، لضيوفه تجارب رفاهية فريدة. حيث  توىل فريق من كبار يوفر منتجع      دن  
أتالنتس ذا رويال،  أبرز الوجهات السياحية ف 

، تصميم المنتجع بأسلوب يتخط حدود الخيال. ويحتضن المنتجع   المصممي   والمهندسي   المعماريي   والفناني   العالميي  

ل بنتهاوس تتمب   بإطاللٍت خالبة 795 ، ويضم   غرفة وجناح ومب   منها مسابح خاصة  44عىل أفق دن   والخليج العرن  

ة   متماهية مع األفق. ويقدم منتجع   أتالنتس ذا رويال مجموعة مخصصة من التجارب الفريدة، من خالل مرافقه المتمب  

ان، باإلضافة إىل العديد من المطاعم ال Poolمثل حوض السباحة سكاي     تنفث النب 
  يديرها أشهر  ونافورة سكاي بلب   الت 

ت 

 استثنائية بما يتضمنه من تحف ولمسات فنية ومرافق ترفيهية مبتكرة،    ضيوفه الطهاة حول العالم. ويمنح المنتجع 
ً
تجربة

  .  وما يوفره من أعىل مستويات الخدمة والتمب  

 إنها األيقونة. 

https://www.atlantistheroyal.com 
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