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20% DISCOUNT ON WEEKDAYS
حسم بنسبة %20 من األحد إلى الخميس

F&B DISCOUNT FOR 
FAMILY PACKAGE TICKET HOLDERS

حسومات على األطعمة والمشروبات
لحاملي الباقة العائلية
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PARTICIPATING RESTAURANTS المطاعم المشاركة

Jubilee Garden
Alkebulan The African Dining Hall
Rising Flavours Dining Hall
Al Wasl Zone
BARON
The National
Mobility District
Alif Café by farm2table
Garden on 1 - Sports Bar
Scarpetta
Adrift Burger Bar
Long Chim
Bread Ahead Bakery & School
Café Milano
Opportunity District
Canvas by Coffee Culture
Kojaki
Kutir
Sustainability District
Mudra
Veg'd
Floozie Cookies
XSYT

1. Offer is not in conjunction with any other offer.
2. Discount only valid per ticket holder.
3. List of restaurants is subject to change.

For more information or assistance, 
please contact:

للمزيد من المعلومات أو للحصول على المساعدة،
الرجاء التواصل مع:

  800 EXPO (3976)
https://www.expo2020dubai.com/en/plan-your-visit/where-to-eat

حديقة اليوبيل
صالة الطعام األفريقية "الكيبوالن"

صالة طعام "نكهات المستقبل"
منطقة الوصل

البارون
ذا ناشيونال من جيفري زاكاريان

منطقة التنقل
أِلف كافيه باي فارم تو تيبل

غاردن أون َون
سكاربيتا

أدريفت برغر بار
لونغ تشيم

مدرسة بريد أهيد للمخبوزات
مقهى ميالنو

منطقة الفرص
كانِفس من كوفي كالتشر

كوجاكي
كوتير

منطقة االستدامة
مودرا
فيغد

فلوزي كوكي
اكس واي إس تي

1. ال يمكن دمج هذا العرض مع أّي عرض آخر.
2. الحسم ُمتاح لحامل التذكرة فقط.

3. قائمة المطاعم قابلة للتغيير.

FOOD & BEVERAGE FAMILY PACKAGE TICKET HOLDERS
 األطعمة والمشروبات لحاملي الباقة العائلية

2



20% OFF ON WEEKDAYS
حسم بنسبة %20 من األحد إلى الخميس

F&B DISCOUNT FOR 
PREMIUM EXPERIENCE TICKET HOLDERS

حسومات على األطعمة والمشروبات
لحاملي التذكرة المتميزة
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PARTICIPATING RESTAURANTS المطاعم المشاركة

Jubilee Garden
Alkebulan The African Dining Hall
Rising Flavours Dining Hall
Al Wasl Zone
BARON
The National
Mobility District
Alif Café by farm2table
Garden on 1 - Sports Bar
Scarpetta
Adrift Burger Bar
Long Chim
Bread Ahead Bakery & School
Café Milano
Opportunity District
Canvas by Coffee Culture
Kojaki
Kutir
Sustainability District
Mudra
Veg'd
Floozie Cookies
XSYT

FOOD & BEVERAGE PREMIUM EXPERIENCE TICKET HOLDERS
 األطعمة والمشروبات لحاملي التذكرة المتميزة

1. Offer is not in conjunction with any other offer.
2. Discount only valid per ticket holder.
3. List of restaurants is subject to change.

For more information or assistance, 
please contact:

للمزيد من المعلومات أو للحصول على المساعدة،
الرجاء التواصل مع:

premium@expo2020.ae |      +97 155 272 7459 |      +9714 817 8988
https://www.expo2020dubai.com/en/plan-your-visit/where-to-eat

حديقة اليوبيل
صالة الطعام األفريقية "الكيبوالن"

صالة طعام "نكهات المستقبل"
منطقة الوصل

البارون
ذا ناشيونال من جيفري زاكاريان

منطقة التنقل
أِلف كافيه باي فارم تو تيبل

غاردن أون َون
سكاربيتا

أدريفت برغر بار
لونغ تشيم

مدرسة بريد أهيد للمخبوزات
مقهى ميالنو

منطقة الفرص
كانِفس من كوفي كالتشر

كوجاكي
كوتير

منطقة االستدامة
مودرا
فيغد

فلوزي كوكي
اكس واي إس تي

1. ال يمكن دمج هذا العرض مع أّي عرض آخر.
2. الحسم ُمتاح لحامل التذكرة فقط.

3. قائمة المطاعم قابلة للتغيير.
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F&B DISCOUNT FOR 
JUBILEE EXPERIENCE TICKET HOLDERS

حسومات على األطعمة والمشروبات
لحاملي باقة اليوبيل

25% DISCOUNT ON WEEKDAYS
AND 20% WEEKENDS

حسم بنسبة 25% من األحد إلى الخميس
و بنسبة 20% يوَمي الجمعة والسبت
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PARTICIPATING RESTAURANTS المطاعم المشاركة

Jubilee Garden
Alkebulan The African Dining Hall
Rising Flavours Dining Hall
Al Wasl Zone
BARON
The National
Mobility District
Alif Café by farm2table
Garden on 1 - Sports Bar
Scarpetta
Adrift Burger Bar
Long Chim
Bread Ahead Bakery & School
Café Milano
Opportunity District
Canvas by Coffee Culture
Kojaki
Kutir
Sustainability District
Mudra
Veg'd
Floozie Cookies
XSYT

1. Offer is not in conjunction with any other offer.
2. Discount only valid per ticket holder.
3. List of restaurants is subject to change.

For more information or assistance, 
please contact:

للمزيد من المعلومات أو للحصول على المساعدة،
الرجاء التواصل مع:

jubileepass@expo2020.ae |      +97 155 272 7459 |      9714 817 8988 
https://www.expo2020dubai.com/en/plan-your-visit/where-to-eat

حديقة اليوبيل
صالة الطعام األفريقية "الكيبوالن"

صالة طعام "نكهات المستقبل"
منطقة الوصل

البارون
ذا ناشيونال من جيفري زاكاريان

منطقة التنقل
أِلف كافيه باي فارم تو تيبل

غاردن أون َون
سكاربيتا

أدريفت برغر بار
لونغ تشيم

مدرسة بريد أهيد للمخبوزات
مقهى ميالنو

منطقة الفرص
كانِفس من كوفي كالتشر

كوجاكي
كوتير

منطقة االستدامة
مودرا
فيغد

فلوزي كوكي
اكس واي إس تي

1. ال يمكن دمج هذا العرض مع أّي عرض آخر.
2. الحسم ُمتاح لحامل التذكرة فقط.

3. قائمة المطاعم قابلة للتغيير.

FOOD & BEVERAGE JUBILEE EXPERIENCE TICKET HOLDERS
 األطعمة والمشروبات لحاملي باقة اليوبيل
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