
دليلك
ألطيب

النكهات وأروع
المغامرات



اكتشف نكهات من حول العالم ُترضي 
أصحاب الذوق الرفيع، مّتع مذاقك بكل

ما لّذ وطاب واستمتع بأروع األجواء 
بمرافقة األصدقاء واألحباء. 

تجربة فريدة من نوعها لحياة أفضل.

المطاعم التي تضم الوجبات التالية في قائمة الطعام:

ابحث عن مكانك المفضل على الخريطة بحسب
الطابق أو رقم المتجر المتوفر على الخريطة

خالية من الجلوتينخضرية

قائمة طعام مخصصة لألطفال حليب اللوز

وجبة صحية

املطاعم

السبت – األربعاء: 10:00 صباحًا – 10:00 مساًء
الخميس والجمعة: 10:00 صباحًا – 12:00 منتصف الليل

800 YASMALL | 
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نكهات من
الشرق األوسط

أشهى األطباق
الفارسية

مطعم حاتم

مطعم األتوماتيك
 الطابق األول – 096   

دش داش
 الطابق األرضي – 07  

مطعم زازا
 الطابق األول – 010   

 الطابق األول – 094  

 ألّذ أنواع
الــبــرغــــر

 مأكوالت ونكهات
عالمية

بالك تاب
 الطابق األرضي – 02  

برغر كينغ
 الطابق األول – 109  

برجر فيول
 CE − 02 − الطابق األرضي 

مطعم هارديز
 الطابق األول – 107   

ماكدونالدز
 الطابق األول – 102   

شيك شاك
 الطابق األول – 111

مطعم كي اف سي
 الطابق األول – 100

3 وجبة صحيةحليب اللوز2
 قائمة طعام

مخصصة لألطفال خضرية
 خالية من
الجلوتين وجبة صحيةحليب اللوز

 قائمة طعام
مخصصة لألطفال خضرية

 خالية من
الجلوتين



بي اف تشانغز
 الطابق األرضي – 135 

مطعم نيري
 الطابق األول – 159 

أطيب
السندويشات

مطعم دونر كباب
 الطابق األول – 105  

المذاق
اآلسيوي الغامر

شيش شاورما
 الطابق األول – 108 

نكهات
إماراتية أصـيـلـة

مأكوالت 
مكسيكية

بنكهات غنية
مطعم تاكو دي كاسا
 الطابق األول – 113

مطعم ومقهى الفنر
 الطابق األرضي – 04  

مطعم أنا
 الطابق األرضي – 086 

5 وجبة صحيةحليب اللوز4
 قائمة طعام

مخصصة لألطفال خضرية
 خالية من
الجلوتين وجبة صحيةحليب اللوز

 قائمة طعام
مخصصة لألطفال خضرية

 خالية من
الجلوتين



بول كافيه
 الطابق األرضي - 178 

  
مطعم شكسبير

 الطابق األرضي - 167 
البريوش

 الطابق األول - 038   

أشهى
المذاقات الهندية

مطعم أشاز
 الطابق األول – 169

مطعم كايالش باربات
 الطابق األول – 106 

رسوي غر
 WLG 02 – الطابق السفلي 

خيارات صحية
اساي اكسبرس

  114A – الطابق األول 

مطعم فابيانو
 الطابق األول – 171  

بيتزا هت
 الطابق األول – 098

األطباق
المشوية

مطعم جاليتوز
 الطابق األرضي – 05  

تكساس دي برازيل
 الطابق األرضي – 073 

تكساس رود هاوس
 الطابق األرضي – 066

مطعم ديكيز باربيكيو بيت
 الطابق األول – 092

  (االفتتاح قريبًا)

 أطيب النكهات
اإليطالية

7 وجبة صحيةحليب اللوز6
 قائمة طعام

مخصصة لألطفال خضرية
 خالية من
الجلوتين وجبة صحيةحليب اللوز

 قائمة طعام
مخصصة لألطفال خضرية

 خالية من
الجلوتين



مذاقات
عالمية

مطعم تشيليز
 الطابق األرضي – 06  

رين فوريست
 الطابق األرضي – 03 

ذا تشيزكيك فاكتوري
 الطابق األول – 156

إيربن ريتريت
 الطابق األول – 052

فيش اند كو
 الطابق األرضي – 04

اوف ذا هوك
043A – الطابق األول 

المأكوالت
البحرية

القهوة اختصاصنا

سو غاوي
147/147A – الطابق األرضي 

ستاربكس كافيه
 الطابق األرضي – 007
156A – الطابق األول 

سكيلي كافيه
OO5B – الطابق األرضي 

ذي كوفي كلوب
 الطابق األول – 006

يلو كافيه
KLG – 003 – الطابق السفلي 

أفضل المقاهي
ألحلى الجلسات

كاتورا كافيه
OO8A – الطابق السفلي 

نيرو كافيه
 الطابق األرضي – 165

كابا قهوة
 الطابق األول – 147

كوستا كافيه
 الطابق األرضي – 117 

كاترينا
 الطابق السفلي – 002

الدوريه
 الطابق األرضي – 187

ليتو كافيه
 الطابق األرضي – 188

ايلي كافيه
 الطابق األرضي – 166

ماركس اند سبنسر كافيه
 الطابق األرضي – 120/121 

رين كافيه
 الطابق األول – 071 

(االفتتاح قريبًا)

(االفتتاح قريبًا)

9 وجبة صحيةحليب اللوز8
 قائمة طعام

مخصصة لألطفال خضرية
 خالية من
الجلوتين وجبة صحيةحليب اللوز

 قائمة طعام
مخصصة لألطفال خضرية

 خالية من
الجلوتين



عالم الحلويات الشهية
باسكن روبنز

 الطابق األول – 089
بينز كوكيز

 الطابق األول – 155
بيري بانغ

 الطابق السفلي – 06 
مطعم كاميل كوكيز

 الطابق األرضي – 046 
كانديليشيوس

 الطابق األول – 154 
شوكوميلت

 الطابق األول – 076
سينابون

 الطابق السفلي – 010 
جوديفا للشوكوالته

الطابق األرضي – 184   

(االفتتاح قريبًا)  

        

كرسبي كريم
KLG – 002 – الطابق السفلي 

الديراخ
 الطابق األول – 144 

مانشيز
 WG – 06 – الطابق األرضي 

مويشي
 O65 – الطابق األرضي 

باتشي
 الطابق األرضي – 096

باباروتي
 الطابق األول – 033

سكر دوز
 الطابق األرضي – 079

زادينا
 الطابق األرضي – 063

        

العريش

برياني باكيت

بهية

اسبريسو موبيل

ايش دي ايش كيو

سما المحيط للبحريات

سفيرز

قرموشة  
 

ادخل إلى عالم أطيب المأكوالت الشعبية ومن كافة أنحاء العالم واقِض أجمل األوقات 
برفقة األصدقاء والعائلة، استمتع بمذاقات شهية واكتشف إبداعات فنانين محليين 

واستمع إلى أجمل أنغام الموسيقى الحية وسط أجواء ممتعة كل ثالثة أشهر! 

إيــربــن ريـتـريـت
10:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل   الطابق األول – 052 

11 وجبة صحيةحليب اللوز10
 قائمة طعام

مخصصة لألطفال خضرية
 خالية من
الجلوتين وجبة صحيةحليب اللوز

 قائمة طعام
مخصصة لألطفال خضرية

 خالية من
الجلوتين



المنطقة الصفراء
المنطقة الفايروزية

المنطقة القرنفلية
المنطقة الزرقاء

الطابق السفلي
خريطة ياس مول

WLG06

002

008

KLG-002

KLG-003

WLG02

مكتب االستعالمات خدمة العمالء

المنطقة الصفراء
المنطقة الفايروزية

المنطقة القرنفلية
المنطقة الزرقاء

الطابق األرضي
خريطة ياس مول
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WG06

خدمة صف السيارات

مكتب
االستعالمات

ردهة اللؤلؤ

تاون
سكوير

ردهة األزياء

ردهة
النخيل

رد
فـــا

يـــ
ولـــ

بـــ
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المنطقة الصفراء
المنطقة الفايروزية

المنطقة القرنفلية
المنطقة الزرقاء

الطابق األول
خريطة ياس مول

FOOD COURT

038

076
033

090

091

154

171

156

156a
155

147/147A

169

144

043a

006
111

109

107
108

106
105

102

100098096

114a
113

116

021A

O21B

116a

008 010

157

052

094

160

159

071

112

ردهة اللؤلؤ

تاون
سكوير

ردهة
النخيل

رد
فـــا

يـــ
ولـــ

بـــ

ردهة األزياء

15 14

استعّد لتقضي أوقاتًا ال تنسى في ياس مول
مع توفر خيارات ال تعد وال تحصى، تابع أحدث 

األفالم بينما يمرح أطفالك في األماكن
المخصصة للعب أو في إحدى المدن الترفيهية 

الرائدة التي يمكن الوصول إليها مباشرة من ياس 
مول وبلحظات قليلة.

تجربة فريدة من نوعها لحياة أفضل.

الكبار

األطفال

الترفيه



ڤوكس سينما

توّفر ڤوكس سينما تجربة سينمائية فخمة وشاشات عالية الدقة 
لتصبح الوجهة المفضلة لكل َمن يهوى مشاهدة أحدث األفالم.

يعد ليغو بوب آند بالي الوجهة األمثل لألطفال لقضاء أمتع األوقات وتنمية 
قدراتهم اإلبداعية عبر تركيب مكعبات الليغو بأحجام مختلفة. 

10:00 صباحًا حتى 12:00 منتصف الليل/خريطة ياس مول
 الطابق األول – 090

يعد فن ووركس موطنًا ألجمل الضحكات وأحلى األوقات، حيث يسمح 
لألطفال بإطالق العنان لروح الخيال والمغامرة وتنمية مهارات 

الفضول لديهم. 

فن ووركس
10:00 صباحًا حتى 10:00 مساًء/خريطة ياس مول

 الطابق األول – 091

كيدزانيا عبارة عن مدينة تفاعلية لألطفال من عمر السنة حتى 
16 سنة تجمع بين اإلبداع والمرح والتعّلم من خالل لعب 

مختلف األدوار التي تحاكي وظائف الكبار في الحياة اليومية. 

أيام األسبوع (من السبت إلى األربعاء) 10:00 صباحًا – 10:00 مساًء
عطلة نهاية األسبوع (الخميس والجمعة) 10:00 صباحًا – 11:00 مساًء

خريطة ياس مول الطابق األرضي – 042

كيدزانيا

ليغو بوب آند بالي
10:00 صباحًا حتى 10:00 مساًء/خريطة ياس مول  الطابق األول – 008
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5

وجهة ترفيهية ورياضية تجّسد أعلى المعايير العالمية
وتتضمن أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسّلق

داخلي في العالم.

TM & © DC., TM & © WBEI. (s20)

سواء كنت تتطّلع إلى مواجهة قوى الجاذبية الهائلة على متن أفعوانية عالمية أو 
تريد االنطالق في سباق أو اختبار أجهزة المحاكاة بأحدث التقنيات، ستجد لدينا تجارب 

مفعمة بالمرح والتشويق للجميع بدون استثناء.  

تعد ياس ووتروورلد أبوظبي مدينة األلعاب المائية الرائدة عالميًا وتضم 
أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية متنوعة ومرفقًا ترفيهيًا مذهًال. 

ياس ووتروورلد
yaswaterworld.com لساعات العمل، يرجى زيارة

عالم وارنر براذرز أبوظبي
wbworld.com لساعات العمل، يرجى زيارة

عالم فيراري أبوظبي
ferrariworldabudhabi.com لساعات العمل، يرجى زيارة

كاليم أبوظبي
clymbabudhabi.com لساعات العمل، يرجى زيارة

PS4 تعّد وولف ستيشن أللعاب الفيديو الوجهة المثالية أللعاب
مع كافة أنوع التحكم، تتسع لـ 878 وتسمح لك بمشاركة تعليقاتك مباشرة

مع منافسيك مع جودة صوت عالية، توّفر شاشات 23 بوصة وكراسي
قابلة لإلمالة لتستمتع بتجربة ترفيهية حقيقية، تحّد األصدقاء أو أفراد العائلة

أو ببساطة استمتع بمجموعة من األلعاب الفردية عبر اإلنترنت. 
يعّد عالم وارنر براذرز أبوظبي مدينة األلعاب الترفيهية المغلقة األمثل 

ويضم 6 مناطق ترفيهية مستوحاة من شخصيات وارنر براذرز األسطورية 
وأبطال دي سي الخارقين. 

وولف ستيشن أللعاب الفيديو
10:00 صباحًا حتى 10:00 مساًء/خريطة جزيرة ياس

021A – الطابق األول 

 02خريطة جزيرة ياس

03خريطة جزيرة ياس

05خريطة جزيرة ياس

04خريطة جزيرة ياس
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خـريـطـة جـزيـرة يـاس



امسح وشارك في استطالع الرأي

بدون
كالم معسول!

شارك رأيك بصراحة واحصل على
فرصة الفوز ببطاقة هدايا من الدار!


