CORREDOR A
Jersey Mike’s – Sanduíches estilo sub em fatias, preparados na hora, autênticos da região do nordeste norte-americano.
Dunkin’ Donuts—Uma parada diária favorita ao longo do dia para tomar um café e comer um lanche.
The Firkin & Fox—Restaurante e bar de serviço completo com estilo semelhante ao tradicional pub britânico.
The Kitchen by Wolfgang Puck—Especializado na interpretação da comida caseira global pelo renomado chef, usando apenas os
ingredientes mais frescos, obtidos localmente.
luvn’berry—Loja de autoatendimento com iogurte congelado de alta qualidade e sanduíches prontos para levar.
Smashburger--Restaurante que serve hambúrgueres 100% de carne angus (escocesa), sanduíches de frango, sanduíches vegetarianos
de feijão preto, saladas, batidos e café da manhã o dia todo.
Starbucks—Café que serve os melhores cafés, sanduíches e artigos de pastelaria.

CORREDOR B
&pizza - Pizzaria que serve pizzas, saladas e sobremesas individuais e personalizadas, e um bar de serviço completo.
Bracket Room—Bar e restaurante esportivo sofisticado de serviço completo.
Capitol Grounds Coffee—Café que serve cafés, sanduíches, lanches e sobremesas locais.
Carrabba's Italian Grill—Restaurante e bar norte-americano que oferece culinária ítalo-americana.
Chipotle Mexican Grill—Restaurante que oferece culinária mexicana feita na hora, inclusive tacos, burritos e saladas.
Pei Wei—Culinária asiática autêntica com preparo rápido e na hora.
DC-3 Hot Dog Joint—Serve cachorros-quentes de carne ou vegetarianos com uma variedade de coberturas.
Five Guys Burgers and Fries—Restaurante casual e rápido, com foco em hambúrgueres, cachorros-quentes, batatas fritas e batidos.
Burgundy & Gold Club— Restaurante e bar de serviço completo com tema do clube de rúgbi Washington Redskins Football que
oferece culinária tradicional norte-americana, inclusive hambúrgueres, saladas e sobremesas.
Potbelly Sandwich Shop—Sanduíches tostados feitos na hora e saladas de alta qualidade.
Starbucks Evenings—Café que serve os melhores cafés, sanduíches e artigos de pastelaria. Além disso, esse local serve cerveja e
vinho.
Vino Volo—Lounge de prova de vinhos e loja de venda de vinhos que oferece culinária gourmet.
Wendy’s—Restaurante fast-food que serve hambúrgueres, sanduíches de frango, saladas e muito mais.

CORREDOR C
&pizza—Pizzaria que serve pizzas, saladas, sobremesas, pizza de café da manhã individuais e personalizadas, outros itens de café da
manhã, lanches e um bar de serviço completo.
American Tap Room—Uma experiência gastronômica de primeira classe e máxima qualidade com diversos pratos norte-americanos
favoritos com inspiração do chef, e cervejas artesanais locais.
Au Bon Pain—Uma pastelaria que combina opções saudáveis, nutritivas e deliciosas.
Auntie Anne's—Pretzels feitos na hora, com diversos molhos.
brb (be right burger)—Oferece um menu variado de hambúrgueres, bem como batatas fritas e batidos.
Chef Geoff’s—Restaurante e bar norte-americano tradicional casual com um balcão de refeições "prontas para levar".
Starbucks—Café que serve os melhores cafés, sanduíches e artigos de pastelaria.
Subway—Oferece sanduíches feitos na hora, personalizados, deliciosos, com diversas coberturas.
The Chef's Table by Wolfgang Puck - Especializado na interpretação da comida caseira global pelo renomado chef, usando apenas os
ingredientes mais frescos, obtidos localmente.

CORREDOR D
Bar Symon—Culinária norte-americana nova e tradicional com ênfase em comida caseira. Os clientes podem escolher de uma seleção de
hambúrgueres e sanduíches, bem como entradas gregas e italianas.
Bistro Atelier—O menu especialmente selecionado inclui pratos franceses tradicionais, como filé com fritas, quiche, ovos Benedict,
omeletes, sopa de cebola gratinada, escargot, mexilhões, pastelaria e—claro—crepes.
DC Craft Brews— Sanduíches, sopas, saladas e aperitivos harmonizados com um bar de serviço completo com uma seleção de cervejas
artesanais locais e nacionais.
Dulles Gourmet Market—Sanduíches e saladas gourmet preparados personalizados e prontos para levar, junto com lanches gourmet.
Dunkin’ Donuts—Uma parada diária favorita ao longo do dia para tomar um café e comer um lanche.
Potbelly Sandwich Shop—Sanduíches tostados feitos na hora e saladas de alta qualidade.
Pizza Hut—Restaurante e bar ítalo-americano com suas famosas pizzas, massa, asas de frango, bem como acompanhamentos e
sobremesas .
Starbucks—Café que serve os melhores cafés, sanduíches e artigos de pastelaria.

TERMINAL
Café Americana—Restaurante e bar que oferece sanduíches, sopas, saladas e pizzas artesanais, e café gourmet.
Capitol Grounds Coffee—Café que serve cafés, sanduíches, lanches e sobremesas locais.
District ChopHouse— Restaurante, churrascaria e bar de serviço completo de primeira classe e alta qualidade, que serve café da
manhã, almoço e jantar à mesa.
Dulles Gourmet Market—Sanduíches e saladas gourmet preparados personalizados e prontos para levar, junto com lanches
gourmet.
Dunkin’ Donuts—Uma parada diária favorita ao longo do dia para tomar um café e comer um lanche.
Starbucks—Café que serve os melhores cafés, sanduíches e artigos de pastelaria.
Subway—Oferece sanduíches feitos na hora, personalizados, deliciosos, com diversas coberturas.

