Culinair genieten in Dubai!
AA Properties adviseert een bezoek aan de
volgende restaurants
Restaurants in Dubai zijn over het algemeen van een uitzonderlijk hoog niveau. Alle keukens
zijn vertegenwoordigd en serveren goede kwaliteit met een optimale service. Designs van
werelds beste architecten, koks op de mooiste of meest bijzondere locaties maken een diner
in onderstaande restaurants tot een belevenis. Onderstaand hebben we een kleine selectie
gemaakt van bijzondere restaurants in Dubai. Reserveer tijdig en in de meeste restaurants
gelden (beperkte) kledingvoorschriften en een minimum leeftijd. Vraag hiernaar bij uw
reservering om een teleurstelling te voorkomen.

Bar 44 en Buddha Bar in het Grosvenor House
Grosvenor House een prachtig gebouw bied twee unieke ervaringen. Neem een aperitief in “Bar 44” op
de 44e verdieping van dit hotel in de Dubai Marina met een prachtig uitzicht over de 80 torens van de
Dubai marina. Daarna eten in de trendy Buddha Bar. Een breed scala aan exclusieve gerechten veelal
oosterse oorsprong. Unieke ambiance, service en gerechten. Leeftijd vanaf 15 jaar.
Directe link Bar 44
Website: http://www.grosvenorhouse-dubai.com/Flavours/Bar44.html
Direct link Buddha Bar
Website: http://www.buddha-bar.com/new/en/buddha_db.php

Restaurant Nina – Royal Mirage Hotel
Royal mirage een sprookje uit duizend en één nachten. Begin met een aperitief in de rooftop bar met
uitzicht op de Palm Jumairah. Daarna eten in Nina. Arabische gerechten in een prachtige ambiance.
Nina is een kleurrijke Indiaas-Europese diner experience. De vele kaarsen, heerlijke zachte kussens en
de moderne muziek in combinatie met de heerlijk geuren van het gekruide eten garanderen u een
fantastische avond.
Direct link
Website: http://www.royalmirage.explorertravel.co.uk/Dining/restaurants.htm

Pierchic in het Al Qasr Hotel
Het Al Qasr hotel één van de mooiste hotels ter wereld! Begin ook hier met een aperitief in de Rooftop
Bar van Al Qasr hotel met zicht op de hoteltuinen, de zee en de pier van Pierchic. Pierchic is een
visrestaurant op één van de meest unieke locaties in Dubai! Gelegen in zee met vol zicht op het Al
Qasr hotel en het Burj al Arab hotel.
Bij Pierchic kunt u genieten van de heerlijkste vissoorten terwijl u geniet van een heerlijk zeebriesje en
het rustgevende uitzicht op de azuurblauwe Arabische Golf. Stijlvol, relaxed en simpelweg spectaculair!
Directe link
Website: http://www.jumeirah.com/Hotels-and-Resorts/Destinations/Dubai/MadinatJumeirah/Al-Qasr-Hotel/Restaurants--Nightlife/Pierchic/

Restaurant Zuma - DIFC
Zuma Restaurant is één van de meest exclusieve Japanse restaurants in de wereld met vestigingen in
Londen, Tokyo, Istanbul en Dubai. Er is een gezellig bar voor een aperitief.
Het restaurant is gelegen in het financiële hart van Dubai (DIFC). Overeenkomstig de Japanse
`Izakaya´ stijl van eten, wordt het voedsel op zo´n manier geserveerd, dat iedereen zijn eten deelt´.
Hiermee geniet u van heel veel verschillende exclusieve gerechten en wordt een informele doch
gesofisticeerde manier van dineren gecreëerd, met een moderne twist.
Direct link
Website: http://www.zumarestaurant.com/zuma_db.html

Al Hadheera - Bab Al Shams
Bab al Shams is ook zeker een must om te bezoeken. 40 km buiten Dubai vindt u een woestijnoase
waar u zich 100 jaar terug in de tijd waant. Prachtige en zeer exclusieve ambiance. Vertrek in de
middag rond 4 uur naar dit resort om zo op de rooftop bar de sunset te beleven. Voor de kinderen is er
kameel / paardrijden, minigolf, valkenshow. Geniet van een cocktail i.c.m. met kleine hapjes en
Arabische muziek. Dineer tijdens de Arabian Night in het 300 meter verder gelegen woestijn resort Al
Hadheera. Buffet en alle gerechten worden ter plekke bereid en zijn van het hoogste denkbare niveua.
Tijdens het diner zijn er shows met paarden, dansen etc. uniek voor kinderen!
Directe link
Website: http://www.timeoutdubai.com/restaurants/reviews/398-al-hadheerah

Bussola – Dubai Westin Hotel
Dubai Westin Hotel - Nabij de Dubai Marina vindt u dit nieuwe hotel. Het ligt direct aan het strand en
er is een prima Italiaans restaurant, Bussola. Tevens is er een leuke buitenbar voor een aperitief. De
smaken van de Italiaanse gerechten komen nog beter tot hun recht als u uitkijkt over de golven van
de zee en het prachtige uitzicht op de Palm. Dineer beneden om de Italiaanse gastvrijheid te beleven,
of in de trendy pizza lounge boven.
Direct link
Website:
http://www.starwoodhotels.com/westin/property/dining/index.html?propertyID=3034

Sezzam Restaurant - Kempinski Hotel in de Mall of the Emirates
Dineren aan de skibaan in het Sezzam Restaurant met uitzicht over de skipiste. In het restaurant vindt
u drie verschillende, interactieve keukens: stomen, bakken of wokken. Dit restaurants serveert de
gerechten zoals de natuur ze bedoeld heeft. Alles wordt ter plekke bereid en U kunt kiezen tussen “à la
carte” of buffet. Bijzonder vanwege de locatie in het winkelcentrum en aan de skipiste! Uniek voor
kinderen.
Direct link
Website: http://www.kempinski.com/en/dubai/Pages/Welcome.aspx

Thiptara Restaurant in het Palace Hotel (Old Town)
Het Palace hotel in The Old Town. Drink een aperitief in de bar van het Palace Hotel en eet Thais in het
Thiptara restaurant, terwijl u uitkijkt op de Singing Fountains en de 818m hoge Burj Dubai. Thiptara
biedt u het beste op het gebied van Thaise delicatessen in een uitzonderlijke setting.
Direct link
Website: http://www.timeoutdubai.com/restaurants/reviews/2170

Restaurant Shimmers in het Al Qasr Hotel
Bezoek eens restaurant Shimmers voor een prachtig diner op het strand. Aperitief in de rooftop bar
van het Mina Salam Hotel. Na zonsondergang verandert Shimmers in een relaxte plek om te genieten
van divers barbecue gerechten. Een romantisch diner voor twee op het strand in uw eigen cabana?
Vraag erna bij uw reservering.
Directe link
Website:
http://www.jumeirah.com/en/search/?quicksearchquery=shimmers&RequestorNodeKey=4304

Restaurant Ossiano in het Atlantis hotel
Eten in het door 3 sterren chef kok Santi Santamaria gerunde Ossiano restaurant is een belevenis op
zich. Hier vindt u een fantastische modern Catalaanse keuken.
Santi Santamaria, een chef kok met drie Michelin sterren, bereidt voor u de heerlijkste zeevisgerechten
in de ambiance van een onderwaterwereld.
Directe link
Website: http://www.atlantisthepalm.com/dining/awardwinning/ossiano.aspx

Benjarong Dubai in het Dusit Hotel
Dit thaise restaurant, geïnspireerd op een thaise tempel vindt u op de 30e verdieping van het Dusit
hotel. Het paradepaardje van het Dusit hotel is Benjarong waar zij traditionele Thaise gerechten
serveren in een authentieke setting. Naast het `gewone` restaurant zijn er ook drie privévertrekken
waar u op de traditionele manier kunt dineren, op comfortabele kussen aan lage tafels.
Directe link
Website:
http://www.dusit.com/en/hotels/uae/dubai/dusit_thani_dubai/restaurants/benjarong.html

Cavalli Club – Fairmont Hotel Sheikh Zayed Road
Deze exclusieve club, ontworpen door de wereldberoemde ontwerper Roberto Cavalli, is het best te
omschrijven als een plek waar mode en eten elkaar ontmoeten en samen een eenheid vormen. U vindt
er een modern Italiaans restaurant, een sushi bar, een wijn- en champagnebar, cocktail- en
sigaarlounge een boutique. Dit alles tegen een achtergrond van zwart quartz en zes meter hoge
gordijnen van Swarovski kristal.
Direct link
Website: http://www.jetsetreport.com/nightlife.php?articleId=327

Spectrum on One – Fairmont Hotel aan de Sheikh Zayed Road
”Taste a Nation” in dit exclusieve restaurant. Een gewaagde beleving van diverse keuekens, verenigd
in één restaurant. Bezoek op één avond Zuidelijk Azië (Szechuan), de zeevissen van voor de kust van
Normandie, de kust van Thailand voor verfijnde curry’s of Japan voor Sushi. Waarom niet tussendoor
even stoppen in India voor heerlijke Tandoori gerechten? En dan nog even door Europa voor de
heerlijkste grillgerechten.
Directe Link
Website:
http://concierge.fairmont.com/localDetails.process/OID_35/OLID_8902/MID_403/LID_71/BID
_4434/
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