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منتجع أتالنتس النخلة في دبي يفتتح مطعم "ستريت بيتزا" الخاص بالشيف  
 جوردون رامزي 

 
"ستريت بيتزا" هو المكان األمثل لالسترخاء وسط أجواٍء مميزٍة من الموسيقى الحية كل ليلة من 

 أيام األسبوع
 

أعلن منتجع أتالنتس النخلة في دبي عن إطالق مطعم    :2021أكتوبر    25  -دبي، اإلمارات العربية المتحدة  
كميات غير على تقديم  مطعم  مفهوم اليقوم  إذ  الخاص بالشيف جوردون رامزي،    Street Pizza"ستريت بيتزا"  

فضاًل عن فقرات الترفيه الحي كل ليلة من أيام األسبوع.  ،  اللذيذة للضيوف  والمشروبات   شرائح البيتزامحدودة من  
وكان قد تم إطالقه ألول مرة في بجانب مطعم "بريد ستريت كيتشن" داخل المنتجع، مطعم "ستريت بيتزا" يقع 

  دون أي قواعد.من  البيتزا  تحضيرويعتمد على فلسفة  2018لندن عام  
 

لطرح فكرة بيتزا   مستعد ال تحتاج إلى أن تكون معقدة، وأنا البيتزا  رامزي: "وبهذه المناسبة، قال الشيف جوردون 
ممكن  أكبر قدر  تجربة  يتمكن الضيوف من  بكميات غير محدودة ل  بالشرائحبسيطة ولذيذة في دبي، يتم تقديمها  

فريدة هدفها   عممطا من اإلضافات المميزة لدينا. أنا أؤمن بدعم عمليات النمو والتوسع، واألهم من ذلك، افتتاح  
الجديد وقضاء أسعد األوقات من خالل االستمتاع بالبيتزا  المطعم إسعاد الناس وإمتاعهم. أدعو الجميع لزيارة 

 اللذيذة وأجمل العروض الموسيقية من أفضل منسقي األغاني". 
 

تلذذ شرائح البيتزا الساخنة التي   في والبدءمن دون حجز مسبق، مطعم "ستريت بيتزا" يمكن للضيوف دخول 
يتم تقديمها بصورٍة مستمرٍة مباشرًة إلى الطاولة حتى يشعر الجميع بالشبع، وذلك وسط أجواٍء مرحٍة وغير رسمية 
يضاف إليها لمسات فنية من خالل فن الشوارع ورسومات الـ "جرافيتي" التي تزين جدران المطعم. يمكن للشخص 

غير محدود من المشروبات    درهمًا إماراتيًا، مع عددٍ   95محدودة من شرائح البيتزا مقابل    الواحد تناول كمية غير
   درهمًا إماراتيًا. 35الغازية مقابل  
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هناك خمسة أصناف فريدة من البيتزا يمكن للضيوف االختيار منها، والتي يتم تحضيرها بالعجين المخمر على  
ذلك باستخدام المكونات الطازجة واإلضافات الموسمية الشهية. وتشمل ، و عاليةٍ  بحرفيةٍ  الطريقة النابوليتانية

، والذرة، واللحم، باإلضافة إلى مشوي األصناف الخمسة المميزة الـ "مارجريتا"، والـ "بيبروني"، والباذنجان ال
 مثل لحم الضأن الُمسحَّب أو الفطر البري.   ،أصناف يومية خاصة أخرى 

 
م البيتزا مع مجموع ، والسلطات (بما في ذلك الكمأة أو بطاطس البيتزا) ة مختارة من األطباق الجانبية وُتقدَّ

يقدم مطعم "ستريت بيتزا" أشهى بوظة  كما  الطازجة، والتغميسات محلية الصنع، مثل اللبن الخاثر والـ "بيستو".  
 محلية الصنع في دبي، فضاًل عن مجموعة مختارة من المشروبات المخفوقة والـ "سبليت". 

 
وعالوًة على ذلك، سيستمتع الضيوف بعروٍض موسيقيٍة حية يقدمها منسقو الموسيقى كل ليلة من أيام األسبوع  

مساًء، كما هناك وصالت غنائية حية يقدمها مغنون كل يوم خميس بدءًا من الساعة   6:00بدءًا من الساعة 
 مساًء.   6:00

 
ظهرًا وحتى الساعة   12:00أبوابه من الساعة  الخاص بالشيف جوردون رامزي يفتح مطعم "ستريت بيتزا" 

مساًء أيام الخميس    11:00ظهرًا وحتى الساعة    12:00مساًء من السبت إلى األربعاء، ومن الساعة    10:00
والجمعة. يمكن دخول المطعم من دون حجز مسبق وهو مفتوح لجميع األعمار. لمزيد من المعلومات حول 

 apizz-https://www.atlantis.com/dubai/restaurants/street  لكترونيةزيارة الصفحة اإل يمكنكم مطعم،ال
 أو زوروا المطعم في منتجع أتالنتس النخلة في دبي.   
 

 - انتهى -
 

 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع:  
 ليندا عبدالحي 

  مدير أول العالقات العامة واالتصال
  00971 552004581موبايل: 

 linda.abdulhay@atlantisdubai.comالبريد اإللكتروني: 

https://www.atlantis.com/dubai/restaurants/street-pizza
mailto:linda.abdulhay@atlantisdubai.com
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أو   0097144261000للحصول على المزيد من المعلومات حول "أتالنتس"، يرجى االتصال على الرقم: 
للحصول على صور ملونة بدقة فائقة ومنخفضة،   .com/dubaiwww.atlantis.زيارة الموقع اإللكتروني 

   .media.atlantisthepalm.comيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
 

 يمكنكم متابعة منتجع "أتالنتس النخلة" في دبي عبر وسائل التواصل االجتماعي:  
 AtlantisThePalm@فيسبوك: 

 Atlantis@تويتر:  
 AtlantisThePalm@إنستقرام: 

 
 نبذة عن منتجع "أتالنتس النخلة" في دبي:  

ُيَعد "أتالنتس النخلة" أول منتجع ترفيهي ووجهة سياحية متكاملة في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة  
.  2008في دبي. تم افتتاح هذا المنتجع الفريد من نوعه الذي يغلب عليه طابع المحيطات في سبتمبر عام 

متنوعة من مناطق الجذب البحرية  هكتارًا، ويتضمن مجموعة  46يمتد المنتجع على مساحة شاسعة تبلغ 
هكتارًا من مدينة أكوافنتشر المائية المذهلة. ُيَعد المنتجع موطنًا لواحدة من أكبر  22والترفيهية، باإلضافة إلى 

ألف كائن بحري. ومن أهم ِّ معالمه حوض   65الموائل البحرية في العالم، حيث يعيش في بحيراته أكثر من 
ت تشامبرز"، وهي متاهة تحت الماء من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل  الحجرات المفقودة "ذا لوس

مليون لتر من المياه العذبة التي   23.5رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة أكوافنتشر المائية 
منزلقات التي  من المنزلقات المائية وأماكن الجذب المشوقة، بما في ذلك العديد من ال 105تستخدم لتشغيل 

حطمت األرقام القياسية العالمية، واثنتين من الرحالت النهرية الممتعة المليئة باألمواج وبرك المياه العذبة، 
والمنحدرات المائية، ورشاشات المياه. ويضم "أتالنتس" أيضًا "خليج الدالفين"، الموطن التعليمي الراعي لهذه 

وينت" التي تقدم فرصة استثنائية للتعرف على أكثر الثدييات البحرية  الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر "سي ليون ب
ودًا. وُيَعد "أتالنتس" من أفخم الوجهات في المنطقة، إذ يحتضن مجموعة منتقاة من البوتيكات الفاخرة والمتاجر، 

في المنطقة، إذ باإلضافة إلى مرافق وقاعات اجتماعات ومؤتمرات. كما ُيَعد مالذًا ممتعًا لفن ومهارات الطهي  
مطعمًا من بينها "بريد   29يمكن للنزالء والزوار االختيار من بين نخبة من المطاعم العالمية البالغ عددها 

ستريت كيتشن"، و"هاكاسان"، و"نوبو"، و"روندا لوكاتيلي"، و"سي فاير ستيك هاوس"، ومطعم "أوسيانو" الفاخر  
. إن الحياة الليلية في "أتالنتس" مفعمة بالحيوية، مع "ويف  الحاصل على الجوائز والذي يقع تحت سطح الماء

http://www.atlantis.com/dubai
https://media.atlantisthepalm.com/
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هاوس" المركز الترفيهي المالئم للجميع، ومطعم "وايت" الشاطئي الذي ُيَعد المكان المثالي لالسترخاء مع كوب  
 من العصير اللذيذ واالستمتاع بمشهد غروب الشمس وهي تغوص بأعماق مياه الخليج العربي الكريستالية. 


