
إفطار
ً تقدم وجبة الفطور من الساعة 6:00 الي 11:30 صباحا

B R E A K FA ST

Served from 06:00 am - 11:30 am

إفطار أوروبي

إفطار شرقي

إفطار أمريكي

إفطار صحي

Continental Breakfast V N G D E 

Oriental Breakfast V N G D E

American Breakfast  N G D E

Healthy Breakfast  V N G D E

إختياركم من العصائر الطازجة من برتقال أو جزر ، قطع من الفاكهة الموسمية 
الطازجة، تشكيلة من الكرواسون و الفطائر الدنماركية و كعك المافن و

رول الخبز الفرنسي ،التوست األبيض أو البني الذي ُيقدم مع تشكيلة من 
الفواكه المتنوعة و العسل و الزبده أو الزبده النباتي قليلة الدسم و النوتيال

إختياركم من بين الشاي أو القهوه أو الشوكوالتة الساخنه

يتكون من اإلفطار األوروبي باإلضافة إلى: شكشوكة بالطماطم، فول مدمس، حمص، 
ُمتبل، زيتون، مخلل على الطريقة العربية، لبنة بزيت الزيتون وُتقدم مع زيتون و 

طماطم و خيار و خبز عربي، إختياركم من بين الشاي أو القهوه أو الشوكوالتة الساخنه

يتكون من اإلفطار األوروبي باإلضافة إلى: بيضتان مطهيتان على طريقتكم 
المفضلة يقدم مع لحم بقري ُمقدد ونقانق اللحم البقري )سجق( و بطاطا هاش 
براون و شرائح طماطم مشوية و فطر مشّوح وإختياركم من حبوب اإلفطار 

كورن فليكس، ألبين موسلي، فروستيز، كوكو بوبس مع حليب طازج ، حليب 
منزوع الدسم أو حليب الصويا، المشمش، الخوخ و كمبوت التوت، توت بري، 
خوخ، يقدم مع العسل و الزبده أو الزبده النباتي قليلة الدسم و النوتيال. إختياركم 

من بين الشاي أو القهوه أو الشوكوالتة الساخنه     

إختياركم من العصائر التالية: برتقال أو جريب فروت أو بطيخ أو جزر أو أناناس 
تشكيلة من قطع الفاكهة الموسمية الطازجة حبوب إفطار من إختياركم مع حليب 

طازج أو حليب خالي من الدسم أول بران أو كورن فليكس أو فروت آند فايبر أو 
موسلي جبن قريش أو روب قليل الدسم عصيدة أو بيض أومليت أو بياض بيض 

أومليت خبز صغير دائري ُمحّضر من حبوب القمح الكاملة و من حبوب متعددة و 
خبز بني محمص  يقدم مع العسل و الزبده أو الزبده النباتي قليلة الدسم و إختياركم من 

بين الشاي أو القهوه أو الشوكوالتة الساخنه

Choice of fresh orange juice or fresh carrot juice,  sliced seasonal 
fresh fruits, assorted croissants, Danish pastry, muffin, bread rolls, 

baguette, white and brown bread toasts, served with preserves, 
marmalade, honey, butter, low fat margarine and Nutella. 

Choice of tea, coffee or hot chocolate

Continental breakfast with two eggs, cooked the way you  like, served 
with beef bacon and beef sausage (pork bacon  and pork sausages 

are available on request) hash brown potatoes, grilled tomatoes and 
sautéed mushrooms. Cereal of your choice, Cornflakes, All bran, Alpen 
muesli, Frosties, Coco pops or Rice Krispies with hot or cold fresh milk, 
skimmed milk or soya milk, apricot, prunes and berry compote served 

with preserves, marmalade, honey, butter, low fat margarine and Nutella 
Choice of tea, coffee or hot chocolate

Choice of fresh orange juice, fresh watermelon juice or fresh carrot juice, 
sliced seasonal fresh fruits. Cereal of  your choice: cornflakes, All bran, 

Alpen muesli, Frosties, Coco pops or Rice Krispies with hot or cold fresh 
milk, skimmed milk or soya milk, cottage cheese or low fat yogurt, porridge, 

omelet or egg white omelet. Whole wheat and multi seed rolls, toasted 
brown bread and low fat muffin served with preserves, marmalade, honey, 

butter and low fat margarine. Choice of tea, coffee or hot chocolate

Continental breakfast with shakshuka, foul madamas, 
hummus, moutabel, ovlives, Arabic pickles, labneh with 

olive oil, tomato and cucumber, Arabic bread.
Choice of tea, coffee or hot chocolate

BD 7.500

BD 9.500

BD 9.500

BD 8.450

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



BD 2.750   Shackshuka   شكشوكة
بيض مخفوق بالطريق البحرينية التقليدية مع طماطم، بهارات وبصل 

Traditional Bahraini scrambled egg with tomato, spices and onion

 BD 3.950  Eggs V E D  بيض
بيضتان تطهى حسب الرغبة، مخفوق، مسلوق، سادة، 

اومليت او بياض البيض مسلوق في الماء أو بيض أومليت مع الطماطم، 
الجبن، المشروم، الديك الرومي، البصل، أو الفلفل األخضر. يتم 

تزيين جميع المكونات المذكورة أعاله مع الطماطم المشوية وفطر
Two eggs cooked to your choice of: fried, scrambled, boiled, 

poached, plain omelet or egg white omelet with filling of tomato,
cheese, mushroom, turkey ham, onion or bell pepper. 

All of the above served with grilled tomato and mushrooms.  

 BD 2.500  Porridge D  عصيدة
عصيدة شوفان مع العسل

Porridge (oats) served with honey

قائمة اإلفطار حسب الطلب
B R E A K FA ST  M E N U  “A  L A  C A RT E ”

Served All Day يقدم طوال اليوم 

BD 2.450  Freshly Squeezed Juices   عصائر طازجة
برتقال، بطيخ، جزر، شمام، ليمون ونعناع

 Orange, watermelon, carrot, sweet melon or lemon and mint

BD 1.950  Chilled Juices  عصائر
مانجو، أناناس، تفاح، طماطم، توت بري

Mango, pineapple, apple or tomato

BD 2.500  Fresh Fruit Platter   طبق من الفاكهة الطازجة
اختياركم من قطع الفاكهة الطازجة
Sliced seasonal fresh fruits

 BD 3.500  Cereals D حبوب اإلفطار
أول بران أو كورن فليكس أو رايس كريسبي أو موسلي أو فروت آند فايبر

Cornflakes, All bran, Alpen muesli, Frosties, Coco pops,
Bircher muesli or Rice Krispies with hot or cold fresh milk,

skimmed milk or soya milk  

BD 3.500   Sweet Bread Basket V N G D E  سلة الخبز الحلو
تشكيلة الفطائر الدنماركية و كرواسون ُيقدم مع تشكيلة 

من العسل و الزبده أو الزبده النباتي قليلة الدسم و النوتيال
Assorted Danish pastries and croissants served with 

preserves, marmalade, honey, butter, 
low fat margarine and Nutella

 BD 3.950 بسكويت الوافلز البلجيكي، فطائر بان كيك أو التوست الفرنسي 
 Choice of Belgium Waffles, Pancakes or French toast  G D

تقدم مع شراب القيقب أو صلصة الشوكوالتة
Served with maple syrup and chocolate sauce

BD 2.750   Foul Medames V  فول مدمس
فول مع التوابل و ليمون وزيت زيتون

Broad beans with condiments, lemon and olive oil

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



السلطات والمقبالت
S A L A DS  A N D  A P P E T I Z E R S

BD 5.500   D S جمبري )ربيان( الخليج مع  أفوكادو
 Gulf Shrimps and Avocado Cocktail S D

خس هش، أفوكادو، جمبري مسلوق بدون القشر، صلصة  الكوكتيل الشهية
Crispy lettuce, avocado, poached shrimps and tangy cocktail sauce

 Greek Salad V D سلطة يونانية
طماطم، خيار، بصل، فلفل، جبن فيتا، زيتون، خس هش، توابل األوريغانو

Tomato, cucumber, onion, capsicum, feta cheese, olives, 
crispy lettuce and Oregano

BD 4.950    Appetizer  المقبالت
BD 5.950   Main course  الطبق الرئيسي

BD 5.500   V  D  جبنة حلوم المشوية مع سلطة الرمان
Seared Halloumi and Pomegranate Salad V D

اوراق الجرجير الموسمية، طماطم مقطعة،  جبن الحلوم المشوي 
تقدم مع حبات الرمان الطازج و صلصة حبوب الخردل

Ruccula leaves seasoned with our grain mustard dressing, 
topped with ripe plum tomato wedges, fresh pomegranate 

and grilled halloumi cheese

BD 6.500   Mezzeh Royal  N G D  مزة ملكية
حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب، كبة لحم، سمبوسة،
لبنة بزيت الزيتون مع مخلالت متنوعة تقدم مع الخبز العربي

Hummus, moutabel, tabouleh, fattoush, vine leaves, beef kebbeh, 
sambousek, labneh with olive oil and assorted pickles 

served with pita bread
BD 2.950 تقدم على حدى مع الخبز العربي 

Individual portion served with pita bread

BD 3.500  Indo Chicken N  الدجاج الهندي
قطع من لحم الدجاج المغطاة بالسمسم الحلو

 Bite size chicken thigh meat coated in sweet sesame

أطباق الشوربة
SO U P  O F F E R S

BD 3.500  Adas Soup V D شوربة عدس
شوربة عدس على الطريقة الشرقية مع ليمون و قطع الخبز المحمص

Oriental style lentil soup with lemon and croutons

BD 3.750   D شوربة بصل مع قطع خبز محمصة بالجبن
Three Onion Soup with Cheese Crouton D

مرقة دسمه مع الكراث و البصل األحمر و األبيض ، البارميزان و خبز محمص
Rich bouillon with shallot, red onion, white onion, 

Parmesan and croutons

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



الساندويتشات و البرجر
S A N DW I C H E S  A N D  B U RG E R S

BD 5.950  Traditional Club Sandwich  G D   كلوب سندويتش تقليدى
سندويتش ثالثي الطبقات مع الدجاج، بيض، لحم ديك رومي، جبن، و

لحم البقر المقدد يقدم مع الخبز االبيض او االسمر
Traditional triple decker with chicken, egg, turkey ham,

cheese and beef bacon on white or brown bread

BD 5.500  Classic B.L.T. Sandwich G P  الكالسيكى B.L.Tسندويتش ال
لحم خنزير أو لحم بقرى ُمقدد   يقدم   على    شريحة   من   السلطة   الطازجة

والطماطم   العضوية    وخبز   السياباتا
Grilled pork or beef bacon on a bed of fresh salad and 

organic tomatoes in ciabatta bread

BD 6.500   D N G  برغر من لحوم أبقار األنغوس ُمحّضر على الطريقة المنزلية
Homemade Angus Beef Burger  G N D

200 جم من لحوم أبقار األنغوس المعتمدة مع خس وطماطم
وبصل في الخبز الكيزر المزين بالسمسم و يقدم مع شرائح جبن شيدر

200g of C.A.B. beef with lettuce, tomato and onion in a sesame bun
with sliced cheddar cheese

تقدم جميع الساندويتشات و البرغر مع أصابع بطاطس مقلية وسلطة كول سلو )الكرنب(
All our sandwiches and burgers are served with french fries and coleslaw

P I Z Z A البيتزا 
 BD 5.500  Margherita V G D   مارجريتا

صلصة بيتزا فيال بيتا، جبن موزاريال، طماطم و أوراق الجرجير
Bella vita pizza sauce, mozzarella cheese, tomato, basil oil

and rocket leave

BD 5.500   Vegetarian V G D   األطباق النباتية
صلصة بيتزا فيال بيتا، جبن موزاريال، بصل، زيتون، فلفل أخضر، 

طماطم، فطر و توابل
Bella vita pizza sauce, mozzarella cheese, onion, olives

 green pepper, tomato. mushroom and Oregano

الباستا
PA STA

BD 4.950  Penne Arabiata V  بيني أرابياتا
معكرونة بيني مع صلصة الطماطم الحارة  

Penne pasta with spicy chunky tomato sauce

BD 6.500  Spaghetti Bolognese D   سباغيتي بولونيز أو نابوليتانا
صلصة لحم بالطماطم أو صلصة طماطم بالريحان  مع مبشور جبن البارميزان

Tomato meat sauce and Parmesan shavings

BD 6.500  Spaghetti Napoletana V D   سباغيتي  نابوليتانا
 صلصة طماطم بالريحان  مع مبشور جبن البارميزان

Rich basil tomato sauce and Parmesan shavings

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



L I G H T  B I T E وجبات خفيفة 
 BD 3.900  Shish Taouk  شيش طاووق

أسياخ من قطع الدجاج الُمتبلة على الطريقة الشرقية و ُتقدم مع 
أصابع بطاطس مقلية أو أرز

Oriental spiced chicken skewers  served with french fries or rice

 BD 4.900  Beef Tenderloin Wrap   لفائف لحم البقر
لحم بقري مبهر، بصل، فلفل، جاالبينو، لفائف من دقيق التورتيال، 

قشطة حامضة، صلصة البيكو دي غالو تقدم مع البطاطس المقرمشة.
Marinated Beef tenderloin, onion, capsicum, jalapeno,

in tortilla flour, sour cream, picco de gallo salsa, French fries

الوجبات الرئيسية
 M A I N  CO U R S E

BD 8.250    Oriental Mixed Grill   مشويات مشكلة على الطريقة الشرقية
كباب، شيش طاووق، كفتة، ريش ضأن مع أصابع بطاطس مقلية أو 

أرز بسمتي مطهي على البخار و سلطة خضراء
Shish kebab, shish taouk, kofta, lamb chops with french fries

or steamed basmati rice and green salad

BD 5.550   Vegetables Fried Rice S E   أرز مقلي بالخضراوات
البيض المقلي و المقرمشات و صلصة الفلفل الحار

 Served with fried egg, prawn crackers and sweet chili sauce

BD 8.750  Grilled Hammour D فيليه الهامور
أرز بسمتي معّطر، زبدة ثوم بالليمون، خضراوات موسمية

Local Hammour fillet grilled and served with fragrant 
basmati rice, lemon-garlic butter and seasonal vegetables

BD 8.500   Sautéed Tiger Prawn S  ًروبيان كبير مشّوح سريعا
مغمور في صلصة الطماطم و الثوم بالكريمة وأرز و خضراوات موسمية

In creamy garlic tomato concasse sauce
served with rice timbale and seasonal vegetables

BD 7.500  Marinated Chicken Breast D  صدور دجاج ُمتبلة
لة و  صدور دجاج مشوية و بطاطس بالبقدونس و خضراوات مشكِّ

صلصة فطر بالكريمة
Grilled chicken breast served with  parsley potato,
vegetables bouquet and creamy mushroom sauce

 
BD 11.950   Beef Fillet D  شريحة لحم فيليه

شريحة مشوية حتى تمام النضج مع اختياركم من صلصة فلفل 
أو صلصة فطر أو صلصة بيف جوس، و بطاطس مهروسة أو بطاطس 

ويدجز حارة، وخضراوات موسمية
Grilled to perfection with a choice of peppercorn sauce, 

mushroom sauce or beef jus. Served with baked
or mashed potato and seasonal vegetables

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



 BD 3.500   Chocolate Cake D E G  كعكة الشوكوالتة
Served with fruit coulis  تقدم مع صلصة الفاكهة المهروسة

 BD 3.500    Carrot Cake  D E  كعكة الجزر
Served with fruit coulis  تقدم مع صلصة الفاكهة المهروسة

  BD 3.500   Fruit Tart D E G كعكة الفواكه
Served with whipped cream   ُتقدم مع القشدة

  BD 3.500  Umm Ali  N D G V  أم على
أم على محلية الصنع بالمكسرات 

Homemade Umm Ali garnished with nuts

الحلوى
D E SS E RT

BD 3.500  Platter of Fresh Fruits V  طبق من الفاكهة الطازجة
Sliced seasonal fresh fruits  شرائح من الفاكهة الموسمية الطازجة

BD 1.200  Ice Cream per scoop D   مثلجات اآليس كريم / الملعقة
اختياركم من الفانيال أو الشوكوالتة أو الفراولة

Choices of vanilla, chocolate or strawberry

BD 3.500  Cream Caramel  D E  كريم كراميل
Garnished with fresh fruits   ُمزين بالفاكهة الطازجة

S I D E  D I S H E S األطباق الجانبية 
 BD 2.500  French Fries    بطاطس مقلية
 BD 2.500  Garden Green Salads     سلطة خضراء
 BD 2.500  Peas and Carrots    بازالء وجزر
 BD 2.500  Mashed Potato     بطاطس مهروسة
 BD 2.500   Curly Fries    بطاطس كيرلي مقلية

F O R  T H E  L I T T L E  O N E S ألحبائنا الصغار 
 BD 3.500  Chicken Noodle Soup   شوربة نودلز بالدجاج

مرق الدجاج الغني مع شعرية النودلز الرفيعة و خضراوات طازجة
Rich chicken broth with fine noodles and fresh vegetables

 BD 3.500    Spaghetti   معكرونة اسباغيتي
معكرونة اسباغيتي مغمورة بصلصة الطماطم و الفاصوليا الخضراء

Spaghetti pasta tossed with chunky tomato sauce
and green beans

 BD 3.500  Fish Fingers G  أصابع سمك
يقدم مع أصابع بطاطس مقلية و سلطة كول سلو )الكرنب(

Deep fried fish strips served with french fries and coleslaw

 BD3.500  Breaded Chicken Strips  G  شرائح صدور الدجاج
يقدم مع أصابع بطاطس مقلية و سلطة كول سلو )الكرنب(

Deep fried chicken strips served with french fries
and coleslaw

 BD 3.500   D G  برغر األطفال الصغير الُمحّضر من اللحم البقري
Kids Mini Beef Burger  G D

أصابع بطاطا مقلية و سلطة كول سلو )الكرنب(
Served with french fries and coleslaw

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



SO U PS الشوربة  
 BD 3.500   Adas Soup V  شوربة عدس

شوربة عدس على الطريقة الشرقية مع ليمون و قطع الخبز المحمص
Oriental style lentil soup with lemon and croutons

 BD 3.750   D G شوربة بصل مع قطع خبز محمصة بالجبن
Three Onion Soup with Cheese Crouton  G D

مرقة دسمه مع الكراث و البصل األحمر
و األبيض ، البارميزان و خبز محمص

Rich bouillon with shallot, red onion,
white onion, Parmesan and croutons

L I G H T  M E A L S وجبات خفيفة   
 BD 4.950  Penne Arabiata  بيني أرابياتا

باستا )المعكرونة( بيني مع صلصة الطماطم الحارة
Penne pasta with spicy chunky tomato sauce

BD 5.950  Traditional Club Sandwich  G D   كلوب سندويتش تقليدى
سندويتش ثالثي الطبقات مع الدجاج، بيض، لحم ديك رومي، جبن، و

لحم البقر المقدد يقدم مع الخبز االبيض او االسمر
Traditional triple decker with chicken, egg, 

turkey ham, cheese and beef bacon on white 
or brown bread

 BD 3.950      Omelet  E D   بيض أومليت
عدد بيضتين أومليت مع اختيارك و من إضافة الطماطم أو

الجبن أو الفطر أو لحم الديك الرومي أو الفلفل الحلو
Two eggs omelet with your choice of filling of tomato,

cheese, mushroom, turkey ham or bell pepper 

  BD 6.500  Shish Taouk  شيش طاووق
تكة الدجاج المتبلة الشرقية ٌتقدم مع البطاطس المقلية أو األرز

 Oriental spiced chicken skewers served with french fries or rice

OV E R N I G H T  M E N U قائمة الطعام الليلية 
 Available from 12:00 am to 6:00 am  12 ليال حتى 6 صباحا 

A P P E T I Z E R S المقبالت 
 BD 5.500 جبنة حلوم مشوية مع سلطة الرمان    

Seard Halloumi and Pomegranate Salad
اوراق الجرجير الموسمية، طماطم مقطعة، جبن حلوم مشوي تقدم مع 

حبات الرمان الطازج وصلصة حبوب الخردل 
Rocca leaves seasoned with our grain mustard dressing,

topped with ripe plum tomato wedges,
fresh pomegranate and grilled halloumi cheese 

BD 6.500   Mezzeh Royal  N G D  مزة ملكية
حمص، متبل، تبولة، فتوش، ورق عنب، كبة لحم، سمبوسة،
لبنة بزيت الزيتون مع مخلالت متنوعة تقدم مع الخبز العربي

Hummus, moutabel, tabouleh, fattoush, vine leaves,
beef kebbeh, sambousek, labneh with olive oil

and assorted pickles served with pita bread

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



 BD 6.950     Beef tenderloin Wrap    لفائف لحم البقر
لحم بقري مبهر، بصل، فلفل، جاالبينو، لفائف التورتيال،

قشطة حامضة، صلصة البيكو دي غالو تقدم مع البطاطس المقرمشة
,Marinated Beef tenderloin, onion, capsicum, jalapeno

 in tortilla, sour cream, picco de gallo salsa, fries

 BD 5.550  Vegetables Fried Rice  V  أرز الخضروات المقلي
البيض المقلي و المقرمشات و صلصة الفلفل الحار

Served with fried egg, crackers and sweet chilli sauce

 BD 6.500    Spaghetti Bolognese  D  سباغيتي بولونيز
صلصة لحم بالطماطم  مع مبشور جبن البارميزان

Tomato meat sauce and Parmesan shavings

 BD 6.500   Spaghetti Napolitano V D  سباغيتي  نابوليتانا
صلصة طماطم بالريحان  مع مبشور جبن البارميزان

Rich basil tomato sauce and parmesan shavings

 BD 8.500     Sautéed Tiger Prawn  S  ًروبيان كبير مشّوح سريعا
مغمور في صلصة الطماطم والثوم بالكريمة وأرز وخضراوات موسمية
In creamy garlic tomato concasse sauce and served with

rice timbale and seasonal vegetables

 BD 6.500  G D  برجر اللحم البقري أنجوس
Homemade Angus Beef Burger G D

500 جرام من لحم بقري سي. إيه. بي مع الخس و الطماطم و البصل و خبز
السمسم مع شرائح من جبن الشيدر ُتقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الكرنب

200g of C.A.B. beef with lettuce, tomato and onion
in a sesame bun with sliced cheddar cheese

served with french fries and coleslaw 

الحلوى
D E SS E RTS

  BD 3.500  Platter of Fresh Fruits  V  طبق من الفاكهة الطازجة
شرائح من الفاكهة الموسمية الطازجة

Sliced seasonal fresh fruits

 BD 3.500   Carrot Cake  D E  كعكة الجزر
تقدم مع صلصة الفاكهة المهروسة

Served with fruit coulis

  BD 3.500  Umm Ali  N D G V  أم على
أم على محلية الصنع بالمكسرات

Homemade Umm Ali garnished with nuts

V - Vegetarian, G - Gluten, N - Nuts, S - Shellfish, E - Eggs, D - Dairy, A - Contains Alcohol  
Please inform your server of any food allergies, food intolerance, dietary requirements or religious interest that you or any of your party may have.

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

V- نباتي، G - يحتوي على الجلوتين، N - يحتوي على المكسرات،  S - يحتوي على المحار ، E - يحتوي على البيض، D - البان،  A - يحتوى على الكحول
إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحساسية الغذائية، و يرجى تنبيه الموظف  قبل تقديم الطلب

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية وجميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



المشروبات
B E V E R AG E S

المشروبات الغازية / المياه

 BD 1.700 المشروبات الغازية   
 BD 2.250 بيرير   
  BD 2.250 رد بول   
 BD 1.600 مياه هايالند صغيرة   
 BD 2.450 مياه هايالند كبيرة   
 BD 2.450 سان بليغرينو ) مياه غازية (    
 BD 1.700 مشروبات غازية دايت     

فانتا      
سبرايت

جنجر آلي
ماء تونك

ماء صودا

 BD 2.450 العصائر الطازجة   
برتقال، بطيخ، جزر

 BD 1.950 العصائر المعلبة   
عصير تفاح، برتقال، 

أناناس، كوكتيل

العصائر المثلجة 
  BD 2.450 قهوة مثلجة   
BD 2.450 شاي مثلج   
 BD 2.950 فانيال ميلك شيك    
 BD 2.450 شوكوال بالحليب    
 BD 2.950 عصير الموز و التوت    

المشروبات الساخنة
قهوة، قهوة تركية، إسبرسو،

دبل إسبرسو، كابتشينو،
 BD 1.700 قهوة أمريكية، 

الشوكوالتة الساخنة ، كاّفيه التيه،
قهوة خالية من الكافين

يقدم مع حليب كامل الدسم،
الصويا، قليل الدسم او منزوع الدسم

  
شاي أيرل غري، شاي اإلفطار اإلنجليزي،  

شاي النعناع الطازج،
  BD 1.700 شاي أخضر، 

شاي أخضر بالياسمين، 
شاي البابونج، شاي النعناع

بيرة

BD 2.900
زجاجة بيرة   

هانيكن، أمستل اليت، بدوايزر
BD 3.000             كورونا

BD 3.400 بيرة درافت   
)متوفر من الساعه 11:30
 صباحاً الي 1:30 فجراً(
هانيكن، أمستل اليت ، 

فوستر

Soft Drinks  
Perrier  
Red Bull  
Highland Water Small  
Highland Water Large  
San Pellegrino
Diet soft drinks
Fanta
Sprite
Ginger ale
Tonic water
Soda water

Fresh Juices
Orange, Watermelon, Carrot

Canned Juices
Apple, Orange,
Pineapple, Cocktail

Iced Blended Drinks
Iced Coffee 
Iced Tea
Vanilla Milk Shake 
Chocolate Milk 
Berry and Banana Smoothie

Hot Beverages
Coffee, Turkish Coffee, Espresso, 
Double Espresso
Cappuccino, American Coffee, 
Hot Chocolate, Café Latte,
Decaffeinate Coffee

Can be served with full creamed,
Soya, Low Fat / Skimmed Milk

Earl Grey Tea,
English Breakfast Tea,
Mint Tea, Natural Green Tea,
Jasmine Green Tea, Chamomile Tea, 
Peppermint Tea

BEERS
Bottle Beers
Heineken, Amstel Light, Budweiser
Corona 

Draught Beer
(Available from 11:30 am
to 1:30 am)
Heineken, Amstel Light,
Fosters

SOFT DRINKS AND WATER

 BD 1.700
BD 1.700
 BD 1.700
 BD 1.700
 BD 1.700

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية و	جميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



المشروبات الكحولية العادية
REGULAR SPIRITS

 BD 60.000    BD 2.400 فودكا 
Vodka

 BD 60.000    BD 2.400 جين 
Gin

 BD 60.000   BD 2.400 رم 
Rum

BD 60.000   BD 2.600 تكيال 
Tequila

BD 60.000  BD 30.000  BD 3.700 ويسكي 
Whisky

المشروبات الكحولية الفاخرة
PREMIUM SPIRITS

 BD 70.000   BD 2.800 أبسلوت فودكا 
Absolut Vodka

BD 61.000   BD 3.000 رم بكاردي 
Bacardi Rum

BD 61.000   BD 3.000 تانكوراي جين 
Tanqueray Gin

BD 70.000   BD 4.800 جاك دانييلز 
Jack Daniels

BD 120.000  BD 60.000  BD 4.900 جوني ووكر بالك ليبل 
Johnnie Walker Black Label

BD 105.000  BD 57.000  BD 4.100 شيفاز ريجال 
Chivas Regal

BD 300.0000   BD 22.700 جوني ووكر ليبل األزرق 
Johnnie Walker Blue Label

BD 70.000   BD 5.200  V.S . هينيسي
Hennessy V.S.

BD 130.000   BD 6.400   V.S.O.P.  هينيسي
Hennessy V.S.O.P

نبيذ و شامبانيا
WINES AND CHAMPAGNE

نبيذ  أبيض
WHITE WINE

كأس                 زجاجه كامله  أولد ورلد 
Old World

BD 19.750              BD 4.100      إيطاليا، بينو جرجيو, ايطالي
Italia, Pinot Grigio, Italy

نيو ورلد
New World

BD 17.250   BD 3.450 تيسدالي، بينو جرجيو ، كاليفورنيا 
Tisdale, Pinot Grigio, California

BD 17.250   BD 3.750 كانيون رود, شاردونيه, كاليفورنيا 
Canyon Road, Chardonnay, California

BD 18.750   BD 4.100 انسبيرا, جوكاالن سويفنيون بالنك، كاليفورنيا  
Inspira, Chocalan, Sauvignon, California

مقاس              نصف زجاجه         زجاجه كامله  
MeasureHalf BottleBottle

Bottle                  Glass   

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية و	جميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.



نبيذ  أحمر
RED WINE

كأس                 زجاجه كامله  أولد ورلد 
Old World

BD 20.800            BD 4.100   مونتيبولشينو، دي ابروزو، ايطاليا
Montepulciano, D,Abruzzo, Italy

نيو ورلد
New World

BD 17.250   BD 3.450 تسدالي كابرنيت سويفنيون، كاليفورنيا 
Tisdale, Cabernet Sauvignon, California

BD 18.750   BD 3.750 كانيون رود، بينو نوير, كاليفورنيا 
Canyon Road, Pinot Noir, California

BD 20.750   BD 4.100 مالبيك، ترابيشيه، ارجنتين   
Malbec, Trapiche, Argentina

نبيذ أحمر
ROSE WINE

BD 18.750   BD 3.750 كانيون رود وايت زنفاندل، كاليفورنيا 
Canyon Road, Zinfandel, California

BD 18.750   BD 3.750 بينو جرجيو روزيه ، ايطاليا 
Pinot Grigio Rose, Italy

نبيذ  فوار
SPARKLING WINE

BD 20.800   BD 4.150 كوكس بروت، كاليفورنيا  
 Cooks Brut, California

BD 20.800   BD 4.150 كوكس روزيه، كاليفورنيا 
Cooks Rose, California

BD 28.100   BD 5.000 تاراالين بروت، كاليفورنيا   
Taralyn Brut, California

BD 28.000 بروسيكودا لوكا، ايطاليا     
 Prosecco Da Luca, Italy

شامبانيا
CHAMPAGNE

BD 90.000 مويت شاندون بروت إمبلاير ، فرنسا   
 Moet & Chandon Brut Imperial, France

Bottle                  Glass   

All prices are subject to 10% service charge, 5% Government Levy and 5% VAT.

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.

VAT 5% سعار تضاف لها %10 ضريبة خدمة %5 ضريبة حكومية و	جميع ا

يرجى مالحظة انه من اجل الحفاظ على سالمة وصحة ضيوفنا الكرام، فقد قمنا بتعديل طريقة خدمتكم. من فضلك ال تتردد عن االستفسار من اي 
من زمالئنا عن التدابير التي نتخذها للحفاظ على سالمتك.


