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1 THE RITZ-CARLTON RIYADH

Embark on a culinary journey and delight in spectacular 
cuisines that tantalize your palate. Gather friends 
and family for an experience so satisfying, you may 
find it extending from one meal time to the next. 
At The Ritz-Carlton, Riyadh, we aim to exceed your 
gastronomic expectations each and every time you 
dine with us.

ابدء رحلتك في عالم من المتعة واللذة مع مختلف أنواع المأكوالت 
التي ستذهل حواسك. اجتمع مع األهل واألصدقاء في تجربة 

فاخرة تمتد من وجبة إلى أخرى. في فندق الريتز-كارلتون، الرياض، 
نحن نسعى إلبهار تجربتك الذوقية دائمًا وابدًا. 
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Experience the elements 
of exceptionality
اكتشف تجارب استثنائية ال مثيل لها
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Savor delectable delights at one of Riyadh’s finest 
all-day dining restaurants. Serving breakfast, lunch and 
dinner, in a relaxed and refined atmosphere, Al Orjouan 
is a firm favorite with residents and visitors alike. While 
its Friday brunch – with its lavish spread of Middle 
Eastern and International specialties – is renowned for 
being the city’s longest and most lavish.

Open daily for breakfast, lunch and dinner.
Special timings during special holidays.

تمتع بأطيب المأكوالت في أحد افخر مطاعم الرياض التي تفتح 
أبوابها لتقديم وجبة اإلفطار, الغداء والعشاء. في أجواء استثنائية 
باعثة على االسترخاء. حيث يعد مطعم األرجوان االختيار األمثل 
لكًال من الشركات, الضيوف والزوار على حد سواء طوال أيام 
األسبوع. في حين يعد يوم الجمعة يوم استثنائي مميز بتشكيلته 

الواسعة الممتدة من وجبة األفطار إلى الغداء، المأخوذة من 
أشهى  يعد من  الذي  العالمي.  المطبخ  و  الشرقي  المطبخ 

األصناف وأكثرها تنوعُا.

يفتح يوميًا لألفطار، الغداء والعشاء.
تختلف األوقات في فترة األجازات.

Exquisite all-day dining
تجارب استثنائية طوال اليوم
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Enjoy classic Italian fare with a modern twist, and fresh 
seasonal ingredients prepared by our expert chefs. 
The stunning waterside setting, situated next to our 
beautiful indoor pool and chic modern surroundings, 
create a comfortable yet refined ambience in which to 
enjoy a memorable dining experience.

Open daily for dinner. 
Special timings during holidays.

�e �nest ingredients, 
prepared with love 

أجود المكونات، مقدمة لك 
بكل حب
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بلمسات عصرية، ومكونات  ايطالية كالسيكية  بأمسية  تمتع 
الخبراء.  موسمية طازجة والتي تعد خصيصُا من ِقبل طهاتنا 
خوض  على  تساعد  مثالية  أجواء  لخلق  المسبح،  على  بإطاللة 

تجربة مذهلة ال تنسى. 

يفتح يوميًا لوجبة العشاء.
تختلف األوقات في فترة األجازات.
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Experience the exhilarating new vibe at Hong, the 
breathtaking restaurant that is bringing the culture and 
cuisine of China to Riyadh. Our skilled Chef is excited to 
share his culinary creations, featuring traditional and 
contemporary dishes and specialty beverages in a 
re-energized menu that showcases our exciting signature 
o�erings, including traditional Dim Sum, Roasted Peking 
Duck, Five Spice Salt-Baked Lamb Chops and Wok 
Fried Lobster Sichuan Style. Served with an authentic 
Chinese tea-pouring ceremony. A modern setting 
featuring traditional, rich color palettes, hand-painted 
calligraphy panels and royal suede fabric upholstery 
create an opulent ambience. Beautifully plated dishes 
are at home in an equally awe-inspiring setting.

Open daily for dinner.
Special timings during holidays.

Savor the delights of the 
mystical Far East 
أجود مكونات الشرق األصيلة
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استعد لخوض تجربة فريدة تحبس األنفاس، في مطعم «هونغ» 
مع أفخر اللمسات العصرية واأللوان النابضة بالحياة المستوحاة 
من تقاليد المطبخ الصيني. بكل شغف، سنأخذك في رحلة 

مليئة باالبداع واالبتكار في إعداد االطباق والمشروبات التقليدية 
الخاصة، تتضمن: أطباق الديم سوم، شرائح البط المحمص، قطع 
اللحم المطهوة بالتوابل الخمس واللوبستر المقلي على طريقة 
سيتشوان. ُيقدم مع الشاي الصيني. جلسات أنيقة وأجواء فاخرة 

التقليدي  الخط الصيني  تضم لوحات غنية باأللوان, ولوحات 
ومنسوجات من جلد الغزال الملكي باالضافة لألطباق المزينة 

بالتراث الصيني العريق المثيرة لالعجاب.

يفتح يوميًا لوجبة العشاء.
تختلف األوقات في فترة األجازات.
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Turquoise Cigar Lounge provides the perfect setting 
and atmosphere in which to unwind and enjoy the 
world’s finest cigars. Awaiting you in our walk-in 
humidor is a hand-picked selection of premium Cuban 
cigars. While making your choice, our resident Mixologist 
will craft your selection of beverage, as our skilled 
Chef prepares a delectable snack to complement and 
enhance your enjoyment.

Open daily from late afternoon to midnight.
Guests aged 18 years and above only.

Discover the world’s 
�nest cigars 

استكشف أجود أنواع السيجار 
حول العالم
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في أجواء مثالية مليئة بالرفاهية نوفرها لك في تركواز الونج 
للسيجار، نقدم لك اختياراتنا الواسعة من السيجار الكوبي المنتقى 
الخفيفة، بينما يقوم  الوجبات  ألذ  بعناية. سوف يعد الطاهي 
مختصو الموكتيالت بإعداد المشروبات الخاصة بك بكل احترافية 

إلثراء تجربتك الفريدة من نوعها.

يفتح يوميًا من بعد الظهيرة إلى منتصف الليل.
نستقبل الضيوف من أعمار ١٨ سنة فما فوق فقط.
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An elegant setting and peaceful al fresco dining terrace 
o�er equally beautiful spaces to enjoy a light to heavy 
meal from morning to evening time. A celebrated place 
for a delectable High Tea. Breakfast or lunch. Select 
from a tempting assortment of homemade cakes, 
pastries and freshly prepared snacks.

Open daily from morning until late at night.

Sit back, relax, and 
watch the world go by 
استرِخ واستمتع بجمال الطبيعة
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أثناء استمتاعكم بالهواء الطلق في التراس الخارجي لكوريسيا 
نقدم لكم مزيج متنوع من الوجبات الخفيفة بحسب اختياركم 

من الصباح إلى نهاية اليوم. باإلضافة إلختيارات متنوعة من 
الشاي والحلويات الشهية. 

يفتح يوميًا من الصباح إلى منتصف الليل.
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Explore the rich and tempting heritage of Oriental 
confectionary at Sweets of Arabia, our innovative café. 
Treat yourself to the authentic flavors of traditional 
Arabian sweets, hand-crafted by culinary artisans, 
and enjoy them in a picturesque al fresco setting with 
stunning views of the hotel’s majestic fountain.

Open daily from noon until midnight.
Special timings during holidays and summer.

Delectable sweet treats 
حلويات لذيذة ومميزة
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في  العريق  العربي  والتراث  باالصالة  غني  عالم  استكشف 
«سويتس أوف ارابيا» الحلويات الشرقية التي تم اعدادها خصيصًا 
من قبل خبراء الطهي بدقة ومهارة استمتع بتناولها مع كوب 
القهوة المحضر خصيصا ألجلك في الجلسات الخارجية باطاللة 

ساحرة على النافورة الرائعة.

يفتح يوميًا من الظهر إلى منتصف الليل.
تختلف األوقات في فترة األجازات والصيف.
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Enjoy a fun, family-friendly evening at Strike, our luxury 
sports lounge. With six full-sized lanes, American food 
favorites, an extensive juice bar, and a variety of 
entertainment options – including live and recorded 
sports on an impressive 100” TV – Strike o�ers a 
range of fun-filled birthday packages, and features 
special events throughout the year to celebrate local 
and international holidays.

Open daily. Tuesdays exclusively for ladies.
Fridays and Saturdays for families.

�e city’s favorite 
meeting place
أفضل مكان للقاءات
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استمتع بأمسية ساحرة في سترايك مع األهل واألصدقاء مليئة 
بالرفاهية, االثارة والمرح ابتداًء من ممرات البولينق الستة إلى 
قائمة المشروبات والمأكوالت الخفيفة باإلضافة إلى العديد 
من وسائل الترفية والمتعة واالستعداد الكامل لتجهيز حفالت 

الميالد والحفالت الخاصة.

يفتح يوميًا. يوم الثالثاء خاص بالسيدات.
يوم الجمعة والسبت للعائلة. 
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