
S E L E C T I O N S  M E N U

قامئة طعام مطعم سيليكشزن



احملتوى
C O N T E N T S

SELECT YOUR TREASURE

Experience the culinary treasures of Europe,
with hints of Asia and Middle East to round off a 
complete international dining experience. Selections 
offers sumptuous cuisines to serve everyone’s palate. 
Our various talented Chefs present various styles of 
live cooking with daily specialties to bring you the 
best of international dishes. 

اختار نكهتك املفضلة 

مق بتجربة نكهات طامق الطبخ االوروبية ، و النكهات االسيوية 
و  هناية مع االطباق الرشقية لتكمتل رحلتك جتربة الطعام من 

حول العامل،مطعم سيليكشزن يقدم   املأكوالت الغنية بالطعم 
االصيل املتاكمل التجربة، طامق الطهاة احملرتفني لدينا 

يقدمون األطعمة العاملية أمامك 

السلطات واملقبالت

سلطة القيرص بالدجاج
سلطة غاردن

سلطة الفتوش
سملون مدخن

سلطة الاكبريزي مع جبنة املوزاريال الطازجة
اكلمياري مقيل مقرمش

مقبالت باردة
معجنات

األطباق الرئيسية

حلم خارصة اسرتايل
فيليه سملون

صدور دجاج طازجة
مشويات رشقية مشلكة

دجاج بالزبدة

احللويات

اختيارك من اآليس كرمي
شوكوالتة فانتازي

ترياميسو
طبق فاكهة

طبق من األجبان املتنوعة
حالوة أم عيل 

SALAD & APPETIZER

Chicken Caesar Salad
Garden Green
Fattoush
Smoked Salmon
Buffalo Mozzarella Caprese
Fried Crumbed Calamari
Cold Mezzeh
Mouajanat

MAIN COURSE

Australian Tenderloin
Salmon Fillet
Free-Range Chicken Breast
Oriental Mixed Grill
Butter Chicken

DESSERT

Selection of Ice Cream
Chocolate Fantasy
Tiramisu
Fruit Platter
Assorted Cheese Platter
Um Ali

InterContinental Regency Bahrain

King Faisal Highway, P.O. Box 777, Manama, Kingdom of Bahrain

Regency Hotel (VAT Registration number 200011312200002)



H O T  B R E A K FA S T
 
Two Organic Eggs Any Style (D G) 6.500
Sunnyside up | Over-easy | Poached 
Boiled | Scrambled | Omelette
Egg white omelette | Shakshouka

Omelette Filling
Onion | Tomato | Bell pepper | Mushroom 
Cheese | Green asparagus | Turkey ham
Turkey breast | Chili

• Served with hash brown, veal bacon, mushroom, 
tomato, sausage and your choice of baked beans 
or foul madames or grilled halloumi

Buttermilk Pancake (V D G) 6.000
Maple syrup, whipped cream and blueberry 
compote

Belgian Waffle (V D G) 6.000
Strawberry, maple syrup and whipped cream

Viennoiserie (V N D G) 6.500
Basket of mini croissant, muffins and Danish 

Smoked Salmon Bagel (D G)  9.000
Cream cheese, avocado, capers, tomato, 
red onion marmalade 

Chia Seed Bircher Muesli (V N D G)  3.500
Chia seed, dried fruit, nut flakes

وجبة إفطار  ساخنة
 6.500   (D G) بيضتان حمرضتان بالطريقة اليت حتب

بيض عيون | بيض مطهو  عىل نار هادئة
بيض مسلوق بدون قرش | مسلوق | بيض خمفوق 

أومليت | أومليت بياض البيض | شكشوكة

أومليت حميش
بصل | مطامط | فلفل حلو | فطر | جنب | اهلليون األخرض

حلم الديك الرويم | صدر الديك الرويم | فلفل حار

•  يقدم مع بطاطس اهلاش براون، وحلم العجل املقدد، والفطر ، 
والمطامط، والنقانق واختيارك من الفاصولياء املخبوزة أو الفول 

املدمس أو جبنة احللويم املشوية

6.000     (V D G) بان كيك احلليب
رشاب القيقب مع كرمية خمفوقة ومكبوت العنب

6.000     (V D G) وافل بلجييك
الفراولة مع رشاب القيقب والكرمية املخفوقة

6.500     (V N D G) معجنات
سلة كرواسون صغري، كعك املافن، وكعك الدنش

9.000     (D G) بايغل السملون املدخن
جبنة كرميية مع أفواكدو، وقَبار، ومطامط، 

ومرىب البصل األمحر

3.500  (V N D G)  حبوب اإلفطار  بالفواكه املجففة وبذور الشيا
بذور الشيا مع فواكه جمففة مزينة برقائق املكرسات

وجبة إفطار حسب اختيارك
يبدء وقت التقدمي من الساعة 6:00 صباًحا وحىت 11:00 صباًحا

A  L A  C A RT E  B R E A K FA S T
Served from 6:00 am to 11:00 am

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



S A L A D

Caesar Salad (D G) 6.000
Hearts of Romaine, croutons, poached egg, 
Parmesan, Caesar dressing

Chicken Caesar Salad (D G) 7.000
Prawn Caesar Salad (D G) 8.000 

Garden Green (V G)  5.000
Fresh green salad with garden vegetables, l
emon dressing and crouton

Fattoush (V G)   6.000
Crunch cos lettuce, cucumber, tomato 
and sumac dressing

A P P E T I Z E R

Smoked Salmon (D G)  9.000
Caper mascarpone crème, baby beet, purple 
potato, crouton

Buffalo Mozzarella Caprese (V D) 8.500 
Sun-blushed tomato, pesto, balsamic reduction, 
young basil leaves

Fried Crumbed Calamari (D G)  7.500
Served with garlic aioli and lemon

Cold Mezzeh (V D G)  7.500
Selection of small Arabic dishes with Arabic bread
Hummus, baba ganoush, tabbouleh, mutabal and 
fattoush

Mouajanat (N D G) 7.500
Kebbeh, fatayer, sambousek and raqaqat with 
tahini sauce

L I G H T  M E A L

Rustic Club Sandwich (D G) Signature 8.500 
Artisan boule bread, fried egg, apple-wood 
smoked veal bacon, sliced chicken breast, 
avocado, Cheddar cheese, piccalilli

Classic Angus Cheese 
Burger (D G) Signature  9.500
Cheddar cheese, tomato, grilled red onion, 
Boston lettuce and basil aioli

Portobello Wrap (V D G) 7.500
Baked Portobello, camembert, baby spinach 

Arabic Chicken Pita (G)  8.500
Char-grilled chicken breast, garlic sauce, baby 
rocket lettuce

• All our sandwiches are served with French fries 
or green salad

السلطات
6.000     (D G) سلطة القيرص

لب اخلس الروماين مزين باخلزب  احملمص، والبيض املسلوق، 
وجنب البارمزيان، ومتبل بصلصة سلطة القيرص اخلاصة اللذيذة.

7.000     (D G) سلطة القيرص  بالدجاج
8.000     (D G) سلطة القيرص بالروبيان

5.000      (V G) سلطة غاردن
سلطة خرضاء طازجة مع تشكيلة متنوعة من اخلرضوات، متبلة بصلصة 

اللميون ومزينة باخلزب  احملمص

6.000       (V G) فتوش
خس جمعد مع اخليار، والمطامط، ومتبل بصلصة المساق الهشية

املقبالت

9.000     (D G) سملون مدخن
كرمية جبنة املاساكربوين مع القبار، والمشندر، 

والبطاطا األرجوانية، مزينة باخلزب احملمص

8.500 سلطة الاكبريزي (V D) مع جبنة املوزاريال الطازجة  
مطامط جمففة مع البيستو، منكهة خبل البلمسيك املخفف، 

ومزينة بأوراق الرحيان 

 7.500     (D G) اكلمياري مقيل مقرمش
يقدم مع صلصة األيويل واللميون

7.500     (V D G) مقبالت باردة
مجموعة متنوعة من األطباق العربية الصغرية تقدم مع 

اخلزب العريب، وامحلص، وبابا غنوج، وتبولة، 
ومتبل، وفتوش

 7.500      (N D G) معجنات
تقدم صلصة الطحينة مع الكبة، والفطائر، 

والمسبوسة، وخزب  الرقاق

وجبات خفيفة

8.500 رستك لكوب ساندويش (D G) طبقنا اخلاص  
خزب االرتزيان حمشو بالبيض املقيل، وحلم العجل 

املدخن، ورشاحئ صدر الدجاج، واألفواكدو، 
وجبنة الشيدر،  واملخلالت

9.500 كالسيك أجنوس برجر باجلنب (D G) طبقنا اخلاص  
برجر غين جببنة الشيدر، وقطع المطامط، 

والبصل األمحر املشوي، وخس بوسطن، والرحيان

7.500     (V D G) راب بورتوبيللو
بورتوبيللو محمص مع جبنة المكمبري والسباخن 

8.500   (G) بيتا الدجاج احملرض بالطريقة العربية اللذيذة
صدر دجاج مشوي متبل بصلصة الثوم، ومزين باخلس

• يقدم مع مجيع السندويتشات بطاطس مقلية أو سلطة 
  خرضاء حبسب اختيارك

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  ن - نبايت,   م - مكرسات,  أ - ألبان,  غ - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



الشوربات

5.500    (V N D G) شوربة الفطر بالكرمية
شوربة الفطر الغنية بالكرمية مع الكستناء 

وبروشيتا المطامط

5.000     (V D G) شوربة عدس
شوربة العدس احملرضة بالطريقة الرشقية املمزية، 

مزينة باخلزب احملمص وقطع اللميون

اختيارك من األطباق الغربية

مشويات عىل الفحم (D) (يستغرق وقت التحضري 35 دقيقة) 
• حلم الضلع من غري عضم ريب آي أجنوس طبقنا اخلاص    19.500
•  حلم خارصة اسرتايل             18.000
•  أضالع حلم الضأن             17.500

يقدم مع اخلضار وبطاطس فوندان

اختيارك من الصلصات
(D)  صلصة برينزي | (D) صلصلة بان | صلصة الفلفل

(A) صلصة شرياز | (D) صلصلة اجلبنة الزرقاء
اختيارك من األطباق الغربية

فيليه سملون (D) طبقنا اخلاص             14.500
تقدم عصيدة دقيق الذرة املشوي مع هريس البازالء اخلرضاء، والّمشر، 

وصلصة اللميون والزبدة

    10.500               (D G) صدور دجاج طازجة
تقدم البطاطا املهروسة مع فطر الشيتايك، والفول، 

وصلصلة الفطر اللذيذة

      12.000              (G) مسك ورقائق البطاطا املقرمشة
يقدم اهلامور املتبل بالزجنبيل، وصلصة التارتار، 

وصلصة األيويل، مع البطاطس املقلية

9.500    (V D G) اليقطني وفيتا ولينغتون
محمص يف معجنات، مع هريس اليقطني، واهلليون، 

والرحيان

9.500      (D G) باستا
بيين، سباغييت أو  تالياتييل

مطامط مع اآلربياتا، وحلم العجل بصلصة الاكربونارا، 
واأللفريدو أو البولونزي

األطباق احمللية

مشويات رشقية مشلكة (G) طبقنا اخلاص           17.000
طبق مكون من كفتة حلم، وكباب حلم، وشيش طاووق دجاج، وريش 

غمن، يقدم مع البطاطس املقلية، ومحص، وصلصلة الفلفل احلار، 
وصلصة الثوم، واملخلالت العربية

24.000               (G) مشويات مأكوالت حبرية
طبق مكون من الكركند، وروبيان المنر، واهلامور، والاكلمياري، يقدم 

مع البطاطس املقلية، ومحص ، وصلصلة الفلفل احلار، وصلصة الثوم، 
واملخلالت العربية

S O U P

Cream of Forest Mushroom (V N D G) 5.500
Forest mushroom soup, glazed chestnut and 
tomato bruschetta

Adas Soup (V D G) 5.000
Oriental lentil soup, pita croutons, lemon wedges

W E S T E R N  S E L E C T I O N S

From Our Grill (D) (35 min Delivery Time)
• Black Angus rib-eye Signature  19.500
• Australian tenderloin 18.000
• Rack of lamb 17.500
Served with baby vegetables and potato fondant

Selection of Sauce
Pan-jus | Pepper sauce (D) | Béarnaise (D)
Blue cheese sauce (D) | Shiraz jus (A)

Salmon Fillet (D) Signature 14.500 
Grilled polenta, green pea puree, 
baby fennel, lemon butter sauce

Free-Range Chicken Breast (D G)  10.500
Potato puree, shiitake, fava beans and forest 
mushroom sauce

Fish and Chips (G)  12.000
Ginger ale battered hammour, tartar sauce, 
garlic aioli, French fries

Pumpkin and Feta Wellington (V D G) 9.500
Baked in pastry, butternut pumpkin puree, 
asparagus, basil crisp

Pasta (D G) 9.500
Penne, spaghetti or tagliatelle
Pomodoro, arrabiata, veal speck carbonara, 
Alfredo or bolognese

L O C A L  FAV O U R I T E S

Oriental Mixed Grill (G) Signature 17.000
Lamb kofta, beef kebab, chicken taouk, lamb 
chop, French fries, mini hummus, chili paste, 
garlic sauce, Arabic pickles

Seafood Mixed Grill (G)  24.000
Lobster, tiger prawn, hammour and baby calamari
French fries, mini hummus, chili paste, garlic 
sauce, Arabic pickles

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



أطباق هندية وآسيوية

(N D G) برياين معد بالطريقة التقليدية
يقدم مع صلصة الرايتا، وصلصلة املاجنو، والباَبُدم

•  طبق الدجاج اخلاص بنا              10.500
• الروبيان                12.500
9.500      (V) اخلضار  •

دجاج بالزبدة (D G) طبقنا اخلاص             10.500     
دجاج حار  وتندوري متبل بصلصة الاكري الكرميية الهشية

يقدم مع األرز املطهي عىل البخار، وصلصة الرايتا، وصلصلة املاجنو، 
والباَبُدم

   10.000               (N G) نازي جورينج
 أرز مقيل مع صلصة الروبيان، والبيض املقيل، وساتيه الدجاج، 

وصلصة الفول السوداين

أطباق جانبية
3.000   (V)  أرز أبيض أو أمسر مطهو عىل البخار
3.000     (V) خضار  مشلكة مسلوقة
3.000      (V) بطاطس مقلية
3.000     (V) بطاطس محمصة
3.000     (V D) بطاطس كرميية مهروسة
3.000     (V D) سوتيه اهلليون
3.000      ( V) سلطة غاردن

احللويات
4.500    (V N D G) اختيارك من اآليس كرمي

3 مغرفات من اختيارك
تقدم مع التوت، والكون الصغري، وقطع املكرون

(V D) شوكوالتة                 (V D) الفانيال
(V)  سوربيه التوت األمحر       (V) سوربيه ماجنو

(V N D) بستاشيو           (V D) زعفران

    (V N D G) شوكوالتة فانتازي
7.000 (طبق لخشصني) طبقنا اخلاص    

حلوى الشوكوالتة املعدة بطريقة الشيف اخلاصة 
كرمي بروليه مع موس، ومااكرون، وتارت البندق، 

وتارت الشوكوالتة الداكنة

4.500     (V D G) الترياميسو
جبنة ماسكربوين الغنية بالكرمية، وإسربيسو، 

مع بسكويت ليدي فنكر

5.000      (V D) طبق فاكهة
يقدم مع تغميسة الزبادي بالعسل 

8.000    (V N D G) طبق من األجبان املتنوعة
طبق مكون من اجلنب األبيض الطري (جنب بري)، 

وجبنة الشيدر، وإمنتال، وغورغانزوال
يقدم مع مرىب السفرجل، والفواكه املجففة، واملكرسات، والعسل، واخلزب

5.000 حالوة أم عيل (V N D G) طبقنا اخلاص   
بيف باسرتي حبلوى البودنغ مع اجلوز والزبيب، حمرضة بالطريقة 

العربية التقليدية املمزية

I N D I A N  A N D  A S I A N
S P E C I A LT I E S

Classic Biryani (N D G) 
Served with raita, mango chutney and papadum
• Chicken  Signature 10.500 
• Prawn 12.000 
• Vegetables (V) 9.500 

Butter Chicken (D G) Signature 10.500
Spicy and tandoor marinated chicken in creamy 
curry sauce. Served with steamed rice, raita, 
mango chutney and papadum

Nasi Goreng (N G) 10.000
Stir-fried rice with shrimp paste, fried egg, chick-
en satay, peanut sauce

S I D E  D I S H

Brown or White Steamed Rice (V) 3.000
Steamed Garden Vegetables (V) 3.000
French Fries (V) 3.000
Roasted Baby Potatoes (V) 3.000
Creamy Mashed Potato (V D) 3.000
Sautéed Asparagus (V D) 3.000
Garden Salad (V) 3.000

D E S S E RT

Selection of Ice Cream (V N D G) 4.500
3 scoops of your choice
Served with berries, mini cone and macaroon 
crumble

Vanilla (V D)                    Chocolate (V D)
Mango sorbet (V)            Raspberry Sorbet (V)
Saffron (V D)                   Pistachio (V N D)

Chocolate Fantasy (V N D G)
(for 2 persons) Signature 7.000 
Chef’s creation of chocolate dessert
Crème brulee, mousse, macaroon, hazelnut 
tartlet, dark chocolate torte

Tiramisu (V D G) 4.500
Rich mascarpone cream, espresso, ladyfinger 
biscuit

Fruit Platter (V D) 5.000
Served with spiced honey yoghurt dip

Assorted Cheese Platter (V N D G) 8.000
Brie, Cheddar, Emmental and Gorgonzola
Served with quince jam, dried fruit, nuts, honey 
and bread

Um Ali (V N D G) Signature 5.000
Traditional Arabic pastry pudding with nut 
and raisin

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order

  V - نبايت,   N - مكرسات,  D - ألبان,  G - جلوتني P - حيتوى عىل اخلزنير   A - حيتوى عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



S O F T  D R I N K S ,
J U I C E S  &  WAT E R

Chilled Fruit Juices 3.000
Cranberry, apple, tomato

Fresh Fruit Juices 3.600 
Orange, carrot, pineapple, lemon mint

Soft Drinks 2.400 
Coke, Diet Coke, Sprite, Fanta, Soda, Tonic

Red Bull Energy Drink 3.800

Moussy Non-Alcoholic Beer 3.500

Perrier (Large)    3.400
Perrier (Small)    2.300

San Pellegrino (Large) 3.400
San Pellegrino (Small)    2.300

COFFEE & TEA

Espresso Single Shot 2.800

Espresso Double Shot  3.400

American Coffee 2.800

Turkish or French Coffee  3.400

Cappuccino 3.400
  
Café Latte 3.400

Tea and Herbal Infusion Envelopes 3.000
English breakfast, green tea, chamomile 

Milk Selection 1.300
Fresh Full fat, Fresh Low fat, Skimmed, 
Soya, Fresh Laban

العصائر واملرشوبات الغازية

عصري الفواكه املثلجة              3.000 
التوت الربي، التفاح، المطامط

عصري الفواكه الطازجة            3.600   
الربتقال، اجلزر، األناناس، اللميون بالنعناع

مرشوبات غازية             2.400    
كواك كوال، كواك كوال دايت، سربايت، فانتا، صودا، تونيك

ريد بول               3.800

رشاب مويس خاٍل من الكحول            3.500

مياه بريير (جحم كبري)                3.400
مياه بريير (جحم صغري)                 2.300

مياه سان بيليغرينو (جحم كبري)                3.400
مياه سان بيليغرينو (جحم صغري)               2.300

القهوة والشاي

إسربيسو                2.800

إسربيسو  مزدوجة             3.400

القهوة األمريكية             2.800

قهوة تركية أو فرنسية            3.400

اكبتشينو              3.400

التيه                3.400

أكياس شاي وشاي األعشاب              3.000
إفطار إجنلزيي، شاي أخرض،البابوجن  

اختيارك من احلليب                1.300
حليب طازج اكمل الدمس، حليب طازج قليل الدمس، 

حليب مزنوع، حليب الصويا، لنب طازج

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.



MOCKTAILS

Strawberry Eyes 4.000
Strawberry, banana, orange juice 
and colada mix

Tropicana 4.000
Pineapple, orange, mango, apple 
and grapefruit juice

The Cooler 4.000
Apple and pineapple juice with tonic water

Cranberry Cooler 4.000
Cranberry juice, lime juice and soda water

Summer Tea 4.000
Grape juice, lemon juice, sugar syrup 
and iced tea

D A I R Y  D R I N K S

Fruit Smoothies 4.300
Strawberry, banana, pineapple

Lassi 4.300
Mango, strawberry, banana

Milk Shakes 4.300
Strawberry, banana, vanilla
  
 

كوكتيل العصائر
سرتوبري آيس               4.000

مزجي من الفراولة، واملوز، وعصري الربتقال، 
ومكس الكوالدا

تروبياكنا                4.000
مرشوب حمرض من األناناس، والربتقال، واملاجنو، 

والتفاح، وعصري اجلريب فروت 

ذا كولر                4.000
مرشوب منعش مكون من ماء التونك، والتفاح، وعصري األناناس 

كرانبريي كولر               4.000
مرشوب منعش مكون من ماء الصودا مع عصري 

التوت الربي وعصري اللميون

مسر يت                4.000 
مزجي من عصري العنب، وعصري اللميون، ورشاب السكر، 

والشاي املثلج

خمفوقات احلليب
مسوذي  الفواكه               4.300

فراولة، موز، أناناس

اليس                4.300 
ماجنو، فراولة، موز

ميلك شيك                4.300
فراولة، موز، فانيال

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

Prices including service charge and other applicable taxes

Please note that in order to protect the health and safety of our valued guests, we have adjusted the way we serve you. 
Please do not hesitate to ask any of our colleagues about the measures we take to keep you safe.


