
CORPORATE DINING PROGRAM - Myazu Riyadh 

  - Valid on Weekdays only (Sunday to Thursday)
  - Times: 12:30 PM to 6:00 PM (Last Seating & Order)   
  - Dine in Only
  - Business Card/ Employee’s ID Required
  - 20% Discount off the total bill

           
FOR RESERVATIONS CONTACT

+966 9200 09686  | enquiries@myazu.com | www.myazu.com

 *The offer will not be in conjunction with any other current offer |  *The offer is only applicable in Myazu Riyadh | * Terms & Conditions Apply 



  

           

CORPORATE DINING PROGRAM - Myazu Jeddah 

  - Valid on Weekdays only (Sunday to Thursday)
  - Times: 1:00 PM to 6:00 PM (Last Seating & Order) 

Dine in Only
  - Business Card/ Employee’s ID Required
  - 20% Discount off the total bill

  - 

FOR RESERVATIONS CONTACT

jeddah.reception@myazu.com | 
 *The offer will not be in conjunction with any other current offer |  *The offer is only applicable in Myazu Jeddah | * Terms & Conditions Apply 
+966 9200 10434  | www.myazu.comenquiries@myazu.com | 



 @ يطبق هذا العرض في فرع ميازو الرياض | 

للحجوزات
+966 9200 09686  | enquiries@myazu.com | www.myazu.com

   تطبيق الشروط وا حكام    ال يمكن جمع بين هذا العرض وعروض أخرى | 

ميازو الرياض برنامج عروض الشركات -

)-ساري خالل أيام ا�سبوع فقط (من ا�حد إلى الخميس
 الوقت: من الـ ١٢:٣٠ ظهر� إلى الـ ٦:٠٠ مساًء

-هذا العرض صالح للطلبات داخل المطعم فقط
-على الزائر إبراز بطاقة العمل أو كرت العمل

-خصم ٢٠٪ على مجموع الفاتورة الكلي



للحجوزات
jeddah.reception@myazu.com | +966 9200 10434  | www.myazu.comenquiries@myazu.com | 

   تطبيق الشروط وا حكام    ال يمكن جمع بين هذا العرض وعروض أخرى |  @ يطبق هذا العرض في فرع ميازو جدة | 

ميازو جدة برنامج عروض الشركات -

)-ساري خالل أيام ا�سبوع فقط (من ا�حد إلى الخميس
 الوقت: من الـ ١:٠٠ ظهر� إلى الـ ٦:٠٠ مساًء

-هذا العرض صالح للطلبات داخل المطعم فقط
-على الزائر إبراز بطاقة العمل أو كرت العمل

-خصم ٢٠٪ على مجموع الفاتورة الكلي


