




Iftar Buffet 
Served from sunset to 8pm.
QAR 240 per person 

Sohour Buffet 
Served from 9pm until late.
QAR 290 per person

Ramadan Tent
Marsa Malaz Kempinski

Other dining options available at
Marsa Malaz Kempinski during Ramadan: 

Café Murano
Café Murano will be open daily throughout Ramadan with 
a variety of sweet and savoury offerings , à la carte breakfast 
and lunch options, signature fine pastries, finger sandwiches, 
afternoon tea, salads and light snacks.
Open daily from 8.00am to 12.00am

Ramadan, the ninth month of the Islamic calendar, beginning with 
the sighting of the new moon, is a special occasion for Muslims 
around the world, a time for reflection & enlightenment.

Experience the joys of Ramadan at Marsa Malaz Kempinski, a 
truly enchanting location with a focus on sharing, togetherness & 
celebration.

For the duration of this festive time, Marsa Malaz Kempinski brings 
together the finest traditions in a setting of palatial grandeur, pairing 
intimate social gatherings with unparalleled culinary experiences.

بوفيه اإلفطار
يُقّدم من ساعة مغيب الشمس حتى الساعة  8 مساء

السعر: ٢٤٠ رياالً للشخص الواحد

بوفيه السحور
يُقّدم من الساعة 9 ليالً حتى ساعة متأخرة

السعر: ٢9٠ رياالً للشخص الواحد

مطاعم أخرى ميكن قصدها خالل شهر رمضان
 يف فندق مرىس مالذ كمبينسيك:

كافيه مورانو
يستقبل كافيه مورانو الضيوف يومياً خالل شهر رمضان بتشيكلة واسعة من املأكوالت الحلوة 
و املالحة. و يقّدم لهم خالل هذه الفرتة أيضاً قامئة طعام للفطور والغداء فضالً عن حلويات 

فاخرة خاصة وسندويشات لذيذة و السلطات و الوجبات الخفيفة و حفل شاي العرص 
و ذلك يوميّا من 8 صباحا إىل منتصف الليل.

الهالل الجديد، و يُعترب مناسبة مميزة  التقويم الهجري. يبدأ برصد  التاسع يف  رمضان هو الشهر 

بالنسبة للمسلمني يف مختلف أنحاء العامل، فرتة مثالية للتأّمل و الخشوع. 

استمتعوا بفرحة رمضان يف فندق مرىس مالذ كمبينسيك، وجهة ساحرة و مثالية للتالقي و اإلحتفال 

املبارك، يقدم لكم فندق  العائلة. خالل شهر رمضان  اللحظات مع األصدقاء و  و مشاركة أجمل 

امللكية. و يجمع لكم بني فرحة  القصور  التقاليد يف جو من فخامة  أفخر  مرىس مالذ كمبينسيك 

اللقاءات الخاصة و متعة تذوق أطباق فريدة. 

فندق مر�سى مالذ كمبين�سكي

اخليمة الرم�سانية

خالل شهر رمضان، تبقى مطاعم سوا و السفرة و إل فارو و بوهيميا 

و أمواج و إلوجن و أنتيكا بيسا و تورو تورو و نوزومي مقفلة

و تعود و تفتح أبوابها يف اليوم األول من العيد.

Sawa, Al Sufra, El Faro, Bohemia, Amwage, Antica Pesa, 
Toro Toro, Nozomi and Illusion will be closed throughout 
Ramadan and will reopen on the first day of Eid.




