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   منتجع أتالنتس ذا  رويال 
 
 الشيف العالم   جاستون أكوريو  يفتتح مطعم   المار  ف

 
ب  ع  ، يير ي عالم الطهي

ة فز ز ي ويعد ضيوفه  الشيف العالمي جاستون أكوريو عىل عرش بلمساته ونكهاته الممي 
وفز المطبخ البي 

ي 
الماربتجارب استثنائية فز  

  جاستون المي الع للشيف ًيا رسم المار مطعم إفتتاح عن  رويال  ذا  س تن أتل  منتجع أعلن المتحدة:  العربية اإلمارات ،دب   
ي  الطهي  لفن  والمتنوعة  األصيلة بالنكهات حتفلي  كما   ،ليما   من المار  إسم ينحدر  . ريو كو أ 

وفز   بجولة للقيام  هوادر  ويدعو   ،البي 
ي  التنوع  عي  

ي  المذهل والطهوي  الثقافز
و   فز ي   المطبوخة الكاملة األسماك  وحتر  التقليدية البحرية المأكوالت من  بدًءا  بي 

  فرنال فز
 الفحم.  عىل يعمل الذي
 

ي  المار  يقع
ز  طابق فز اني  ز ي   المي 

ب عندما و  ، Skyblaze نافورة  عىل ويطل  رويال ذا   أتلنتس منتجع  فز   ،عمالمط من  الضيوف يقير
ز   خلل من استقبالهم  يتم   أحد  مدخل عند  تقليدًيا  والموجودين السقف إىل األرض من الممتد  المؤكسد  النحاس من بابي 

ي  العديدة المعابد 
و. ال فز اس  عىل الجلوس اختيار  للضيوف  يمكن ،عةلممتا واألجواء  الرسمية  غي   األناقة مع بي    المفتوح الير

ي   أو  الكبي  
ين ا الطهاة  من  أكوريو  فريق يقوم  يثح ،الصاخب  cebiche بار   فز ز  باإلضافة الطازجة ةالمتبل األسماك بإعداد  لمتمي 

اديتوس إىل   نالذي ألولئك  يمكن ،المساء  خلل الكاملة.  واألسماك البحرية المأكوالت من  يومًيا  الوافدين وعرض والكوسا  تي 
اس  عىل الطعام يتناولون ي   رةنافو  أول  وهي  رائعةال  Skyblaze نافورة ويتأملوا  يطلوا  أن الير

ان تنفث  عالمال فز   عىل والمياه  الني 
 قصة. را أنغام
 

ي  المطعم رواد  المار  طعام قائمة تأخذ 
ي   عميق غوص فز

وفية البحرية المأكوالت أطباق فز ي  ،التقليدية البي 
  عىل ترتكز   والتر

وفية أكوريو  أطباق ة.  البي    الكزبرة  من المختلفة chescebi أنواع من واسعة مجموعة استكشاف للضيوف  يمكن  الشهي 
ي   أخرى ةكايح توللمقبل  وديكون.   نوري  مثل الفريدة اإلبداعات من المزيد  إىل األحمر  والبصل  والليمون التقليدية

  المار  فز
لي الم ةكلسيكيال قاطباأل  حيث ز ي  ةيز

ز   التر ي  المطبخ بها  يتمي 
وفز   البحرية كوالتالمأ  مع ، الكريمي  البطاطس جاتو  مثل ، البي 

ا  الرائعة التواقيع  من  الطويلة القائمة تشمل الطازجة. 
ً
  المطبخ تأثي   يكّرم   ،ولذيذ  حار  خام ساشيمي  طبق وهو  ،tiraditos أيض

ي 
ي  المطبخ  عىل اليابانز

وفز ي  الشارع طعام إىل باإلضافة  ؛البي 
وفز   مشوي متبل لحم  من يتكون  الذي ،أنتيكوتشوس ،األصيل البي 

و.  فلفل ومعجون ة حار  وصلصة   األخطبوط وخيارات القريدس اختيار  يمكنهم البحرية المأكوالت يفضلون الذين  أولئك بي 
 المفضلة. 

 

ا  المار  يعد  ، التجربة الستكمال
ً
وب ،Pisco  حول بناؤها   تم  شاملة كوكتيل  لقائمة موطن ي  المشر

ي  الوطتز
و  فز   وتتجاوز  ،البي 

ات تضمل  Sour Pisco مثل  الكلسيكيات ي  بما  المتخصصة الكوكتيلت  عشر
ة  ، Pisco with Chilcano ذلك فز   وبي 

وبات األنجوستورا.  ومرة  الليمون عصي   ،الزنجبيل وفية المشر   الذرة  من المصنوعة Morada Chicha مثل التقليدية البي 
ي 
وب Kola Inca و  والفاكهة والتوابل  األرجوانز  كحول. ال  من خاىلي ال المشر
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:  وريو أك  جاستون علق
ً
ي  تكون ربما " قائال ي  المدن من واحدة دن 

ي  للمطاعم نشاط  بأكي   تتمتع  التر
  العثور  مكنالم ومن ،العالم فز

ي  الطهاة وأشهر  األماكن أفضل عىل
ي  فز حاتهم يشاركون الذين دن  ز  المطاعم رواد  مع  ومفاهيمهم مقير  يقدرون الذين العالميي 

ف إنه ،المعتز   بهذا  والثقافات.  الناس  يوحد  كنشاط  به ويستمتعون الطهو  فن ا   أكون أن كبي    لشر ً   الطهي  سفارة مع  حاضز
وفية وفية المطاعم  إىل واالنضمام البي  ي  المختلفة البي 

ي  اليوم تمثلنا   التر
.  فز ي حيب إىل  أتطلع دن  ي   بالضيوف  الير

  وجعلهم المار  فز
ون ول الحقيقية النكهات يختي   " . لبي 

 

ق وبدوره، 
ّ
ي   عل

   أتلنتس ومساكن لمنتجعات اإلداري والمدير  التنفيذي الرئيس نائب   كيىلي   تيمون 
ً
  مار ال  "سيكون : قائال

ا  خاصة  إضافة أكوريو  جاستون والشيف
ً
ي  الطعام تناول  مشهد  عىل بل  رويال ذا  أتلنتس منتجغ إىل  فقط ليس  جد

.  فز ي   أنا  دن 
و  الكتشاف الفرصة سيغتنموا  الضيوف  أن من  متأكد    بنفس  ينفخور  ونحن ؛الطازجة أكوريو  ووصفات مكونات خلل من بي 
حيب  ر القد ي  االستدامة مع يعمل  بمطعم بالير

  سبيلياديس كوستاس   أمثال إىل  أكوريو  جاستون انضمام إىل نتطلع جوهره.  فز
ي  أتلنتس مكانة يعزز  مما  ،  بوندي وأريانا  أندريس  وخوسيه  بلومنتال وهيستون ماتسوهيسا  ونوبو  رامزي وغوردون   كوجهة  دن 
ي   للطهي 
 ". المنطقة فز

 

ا 
ً
ي  نجاحه  عن كبي    حد  إىل والمسؤول  بلده لمطبخ مرادف

  أكوريو  جاستون افتتح ،العالمي  المشح إىل األمة أجرة  جلب   فز
ي   األول مطعمه

ي  وبدأ   1994 عام فز
ي  الطهي  عاصمة إىل  ليما  تحويل  فز

ي  مطعًما  50 من أكي   مع  اآلن الجنوبية.  أمريكا  فز
  جميع  فز

ي  بما   ،العالم أنحاء
ي   ثلثة ذلك  فز

ي  الطعام عشاق وبطن  بقلوب  أكوريو  فاز   ،األمريكية المتحدة الواليات فز
  العالم  أنحاء جميع  فز

ة  خلل  من ير  فطي  ز ز  طراز  عىل نوعها   من الفريدة غينيا  خيز ي  طفولته.  من المستوحاة والحلويات بكي 
  منح  تم  ،2018 عام فز

ي  ،Achievement Lifetime Club Diners  جائزة أكوريو 
  والتر

 
ي   المرموقة الجوائز  أكي    من واحدة عتي  ت

.  فن عالم  فز   الطهي
ي   األول  بالمركز   الرائد  مطعمه فاز 

ي   مطعًما  50 أفضل قائمة فز
ي  اللتينية أمريكا  فز

ا  احتل  كما   ،2013 عام فز
ً
ي   مكان

  أفضل قائمة فز
ي  مطعًما  50

 . 2011 عام منذ  العالم فز
 

  عىل الدخول  بتسجيل قم  ،للحجز  أو  المار  عن المزيد  لمعرفة مساًء.  11 حتر  مساءً  6 الساعة من  يومًيا  المار  يفتح
https://www.atlantis.com/dubai/dining/lamar  عىل  موقعنا   بزيارة  قم أو  +. 9714462900 عىل اتصل  أو  

 @larmardubai االجتماعي  التواصل وسائل
 ***إنتهى***

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ي ل مديرة العلقات العامة واإلتصال   منتجعات أتلنتس دن 
+971 5 44 66 12 81 

Nour.alwan@atlantisdubai.com  
 

ي 97144261000لمزيٍد من المعلومات عن منتجع أتلنتس ذا رويال، يرج  االتصال عىل الرقم:  
ونز   + أو زيارة الموقع اإللكير

www.atlantis.com/dubai  : ي
ونز  تتوافر الصور الملونة منخفضة وعالية الدقة ألتلنتس عىل الموقع اإللكير

 media.atlantisthepalm.com 

 نبذة عن مطعم المار: 

ة ويوفر لضيوفه فرصة استكشاف النكهات األصيلة   ز يضم مطعم المار للشيف العالمي جاستون أكوريو، قائمة طعام ممي 

ي الرائع. كما يوفر التصميم المعاض   ي ظل أجواء رائعة تطل عىل جزيرة النخلة وأفق دن 
ي فز
وفز والمتنوعة لفن الطهي البي 

ي ستأخذ الضي
و. كما يقدم المار مزيًجا من أماكن الجلوس الداخلية والخارجية مع بار إىل  وف للمطعم خلفية مثالية والتر البي 

ة من األنتيكوتشوس المشوي الطازج   ز ي المار فهي غنّية وممي 
ة. أما قائمة الطعام فز ز حيوي الذي يوفر تجارب طهي ممي 

وفية الكلسيكية مثل واألطباق المتخصصة والكوكتيلت اللذيذة و  والسمك الكامل المطهو   Lomo Saltadoاألطباق البي 

و الضيوف   باإلضافة إىل  . Cevicheعىل الفحم والمأكوالت البحرية التقليدية  ي البي 
ي تتناقلها األمهات فز

الوصفات التر

و.   مدعوون للجلوس واالستمتاع برحلة حقيقية إىل البي 

 لمحة حول   أتالنتس ذا رويال

، لضيوفه تجارب رفاهية فريدة. حيث  توىل فريق من كبار  ي ي دن 
يوفر منتجع   أتلنتس ذا رويال،  أبرز الوجهات السياحية فز

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

ز بإ 795 ل بنتهاوس تتمي  ز ، ويضم  غرفة وجناح وميز ي ي والخليج العرن  منها مسابح خاصة  44طلالٍت خلبة عىل أفق دن 

ة   ز متماهية مع األفق. ويقدم منتجع   أتلنتس ذا رويال مجموعة مخصصة من التجارب الفريدة، من خلل مرافقه المتمي 

ان، باإلضافة إىل العديد   Poolمثل حوض السباحة سكاي   ي تنفث الني 
ز التر ي يديرها أشهر  ونافورة سكاي بلي 

من المطاعم التر

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

  . ز  وما يوفره من أعىل مستويات الخدمة والتمي 

 إنها األيقونة. 
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