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Şehrin En İyi Eti!
Dinlendirilmiş etin en iyi örneklerini bulabileceğiniz JW Steakhouse, öğle yemeklerinde enfes 
burger ve sandviçleriyle modern ve pratik alternatiflerin yanı sıra akşam yemeklerinde  klasik 
Amerikan steakhouse tarzını damak tadınıza sunuyor.

The Best Beef in Town!
Casual chic American steakhouse featuring the best dry aged beef cuts in the city, 
lunch focuses on a modern and convenient high value steakhouse fare with premium burgers, 
sandwiches and a daily roast sold by the slice.

Lokasyon / Location: Lobi - Lobby
Çalışma Saatleri / Operation Hours
Pazartesi - Cuma / Monday to Friday:
Öğle Yemeği / Lunch: 12.00 - 15.00 / 12.00 noon - 03.00 pm
Akşam Yemeği / Dinner: 18.00 - 23.00 / 6.00 pm - 11.00 pm
Cumartesi; Akşam Yemeği: 18.00 - 23.00 / Saturday; Dinner: 6.00 pm - 11.00 pm 
Pazar: Brunch 11.30 - 15.30 / Sunday: Brunch 11.30 am - 3.30 pm
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İlham Veren Lezzetler!
İnteraktif mutfak alanlarında, Türk mutfağının en seçkin örneklerini 

doğal malzemelerle hazırlayan ve gün boyunca açık olan  
Fires & Flavors, öğle yemeği büfesinde sağlıklı alternatifler sunarken, 

haftasonları ilham veren uluslararası lezzetleriyle  
akşamlarınıza renk katıyor. 

Crafted Health!
Casual all day dining with interactive culinary zones featuring premium 

all-natural foods and the best Turkish comfort food, lunch focuses on 
a health and wellness and the weekend dinner buffets showcase our 
resident international specialty chefs on exciting show live stations .

Lokasyon / Location: Lobi - Lobby
Çalışma Saatleri / Operation Hours
Haftanın her günü / Monday to Sunday

06.30 - 23.00 / 06.30 am - 11.00 pm 
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Yıldızlar Çok Daha Yakın!
Şehrin en yüksek caz barının eşsiz atmosferinde, canlı müzik performansları ile  
gecenin geç saatlerine kadar sadece Skye Vue’de tadabileceğiniz leziz kokteyllerin,  
nefis aperatiflerin ve atıştırmalıkların tadını çıkarabilirsiniz.

Artisanal Bar!
Skye Vue is a sophisticated, sexy and unpretentious lounge featuring  
the best hand crafted cocktails in the city along with an exciting 
drinks selection, and casual bar food offer.

Lokasyon / Location: 22. Kat / 22nd Floor
Çalışma Saatleri / Operation Hours
Hafta içi (Pazartesi - Perşembe) / Weekday (Monday to Thursday) 
20.00 - 02.00 / 8.00 pm - 2.00 am
Hafta sonu (Cuma - Cumartesi) / Weekend (Friday and Saturday) 
20:00 - 03:30 / 8.00 pm - 3.30 am
Pazar: Kapalı / Sunday: Closed
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Keyifli Bir Mola… 
Sabahları çay, kahve ve pastanesinden çıkan taptaze lezzetleriyle; 

akşamları renkli kokteylleri ve atıştırmalıklarıyla sevdiklerinizle buluşabileceğiniz 
ya da iş görüşmelerinizi planlayabileceğiniz JW Lounge, 

haftasonunda da ayrıcalıklı bir çikolata büfesiyle beş çayı deneyimi sunuyor. 

A Social Hub…
Turkish tea, coffee and pastries in the morning. Cocktails 

and snacks in the evening. A social and business zone 
for informal meetings and social gatherings featuring an exclusive weekend 

high tea buffet chocolate experience.

Lokasyon / Location: Lobi - Lobby
Çalışma Saatleri / Operation Hours
Haftanın her günü / Monday to Sunday

07.30 - 00.00 / 07.30 am - 12.00 mid 
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Eğlenceye Hazır Mısınız?
Ankara’nın en özgün eğlence mekanı olan Velocity’de after party’lerinizi  
düzenleyebilir ve önemli spor karşılaşmalarını dev ekran keyfiyle izleyebilirsiniz.

Are You Ready For Fun?
At Velocity, Ankara’s most exciting entertainment venue, you can organize after parties  
and enjoy sports games and other events on the giant screens.

Lokasyon / Location: -2. Kat / -2nd Floor
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Haf if leyin…
Karma Kafe sağlıklı lezzetleri ve taze meyvelerden yapılan egzotik içecekleriyle spor ve 

masaj sonrası dinlenmek isteyenleri ağırlıyor. Cool Bar ise yaz mevsimine özgü 
yiyecekler ve ferahlatıcı içecekleriyle şezlongunuza serinlik getiriyor.

Relax…
 Karma Cafe awaits those who want to relax and enjoy healthy snacks  

and fresh healthy drinks, after the workout or a massage. Cool Bar will cool you down  
with dishes and refreshing cocktails specially designed for summer.

Lokasyon / Location: -2. Kat / -2nd Floor
Çalışma Saatleri / Operation Hours

Karma Kafe
Pazartesi - Pazar / Monday to Sunday: 

09.30 - 21.30 - 9.30 am - 9.30 pm 

Cool Bar
09.00 - 18.00 (Yalnızca yaz aylarında açıktır)

09.00 am - 06.00 pm (Open in summer only) 



jwmarriottankarawedding.com

Siz Hayalinizdeki Düğünü Anlatın,
Biz Onu Unutulmaz Bir Masala Dönüştürelim!
Sertifikalı düğün danışmanlarımız, düğününüzü planlamaya başladığınız ilk andan, 
masalınızın gerçeğe dönüşeceği o büyük güne kadar düğününüzün  
her detayıyla titizlikle ilgilenir. 

Tell Us About The Wedding Of Your Dreams,
And We Will Turn It Into An Unforgettable Reality!
Our certified wedding planners will take care of every detail, from the first moment you start to 
plan your wedding to the big day when your fairy tale comes true.


