


All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts

available daily from 5:00am - 11:00am
Breakfast

(N)

14.5

9.0
our packaged breakfast includes: 
morning pastries with butter and preserves 
yogurt with granola 
cheese and tomato sandwich 
banana and apple
bottled water, juice

hummus, moutable, halkoumi, sliced tomato and
cucumber with mixed olives
morning pastries, toast, Arabic bread served
with butter and preserves 
two eggs cooked any style with foul medames,
breakfast chicken sausage,
turkey bacon, hash brown potatoes, grilled tomato 
freshly squeezed fruit juice of your choice
accompanied by a pot of coffee, tea or hot chocolate

seasonal fruit platter
morning pastries, toast with butter and preserves
two eggs cooked any style with breakfast chicken sausage,
turkey bacon, hash brown potatoes, grilled tomato 
freshly squeezed fruit juice of your choice
accompanied by a pot of coffee, tea or hot chocolate

seasonal fruit platter 
morning pastries, toast with butter and preserves
your choice of granola or brand cereals
freshly squeezed fruit juice of your choice
accompanied by a pot of coffee, tea or hot chocolate

9.5

13.5

Arabic breakfast

Breakfast on the go (N) 



يومي� من الساعة ٥:٠٠ صباح� ا� ١١:٠٠ صباح�

إفطار كونتيننتال (ن) (م) 
طبق من الفواكه الطازجة

املعجنات الصباحية، اخلبز احملمص مع الزبدة واملربى
مع اختيارك من اجلرانوال أو احلبوب ذات العالمة التجارية 

عص� الفواكه الطازج من اختيارك
ا� جانب إبريق من القهوة، الشاي أو الشوكوالتة الساخنة

ا�فطار امريكي
طبق من الفواكه الطازجة

املعجنات الصباحية، اخلبز احملمص مع الزبدة واملربى
بيضتان حتضران بالطريقة التي تفضلها مع نقانق الدجاج، 

حلم الديك الرومي املقدد، بطاطس هاش براون املقرمشة، 
الطماطم املشوية عص� الفواكه الطازج من اختيارك

ا� جانب إبريق من القهوة، الشاي أو الشوكوالتة الساخنة

ا�فطار العربي 
حمص، متبل، جنب حلومي، شرائح الطماطم و اخليار مع الزيتون املشكل

املعجنات الصباحية، اخلبز احملمص، خبز عربي يقدم مع الزبدة واملربى
بيضتان حتضران بالطريقة التي تفضلها مع الفول املدمس، 

نقانق الدجاج، حلم الديك الرومي املقدد، بطاطس هاش براون املقرمشة، 
الطماطم املشوية عص� الفواكه الطازج من اختيارك

ا� جانب إبريق من القهوة، الشاي أو الشوكوالتة الساخنة

ا�فطار السفري  (م)
يشمل ا«فطار السفري لدينا على :

املعجنات الصباحية مع الزبدة واملربى
زبادي مع اجلرانوال شط�ة جنب والطماطم

موزة و تفاح، مياه معبأة، عص�

9,5

13,5

14,5

9

(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد اÍوقات احملددة.

جميع اÍسعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.



BREAKFAST FAVOURITES

Bakery basket
morning pastries, white and whole wheat toast
with butter and preserves

Assorted breakfast cereals (V) (N)

granola, coco pops, rice krispies, cornflakes, muesli, frosted flakes
your choice of whole, low-fat or soy milk

Oriental platter (V)
labneh, hummus, moutabel, halloumi, tomato and cucumber slices, 
marinated olives, mixed pickles, Arabic bread

Buttermilk pancakes (V)
choice of Canadian maple syrup, chocolate sauce or berry compote

Old-fashioned Belgian waffle (V)
choice of Canadian maple syrup, chocolate sauce or berry compote

Apple cinnamon oatmeal porridge
choice of whole, low-fat or soy milk

Seasonal cut fruits (V) 
organic honeyed low-fat yoghurt

Two eggs any style
fried, scrambled, poached or boiled with breakfast chicken sausage,
turkey bacon, hash brown potatoes, gratinated tomato

Create your own omelet
three egg omelet with your choice of : tomato, mushroom,
onion, capsicum, olives, cheese, spinach, chili 
with breakfast chicken sausage, turkey bacon,
hash brown, grilled tomato

Smoked salmon eggs benedict 
soft poached eggs on toast with smoked salmon and
hollandaise sauce

Vegetarian-style eggs benedict (V) 
soft poached eggs on toast and mushroom, spinach
and pesto hollandaise

Egg Shakshuka
scrambled eggs cooked with tomato, chili flakes,
onion and cumin served with breakfast chicken sausage,
turkey bacon,hash brown potatoes, 
gratinated tomato

5.5

4.0

8.0

5.5

5.5

4.0

5.5

6.5

6.5

8.0

6.0

6.5

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts



سلة اخملبوزات
املعجنات الصباحية، اخلبز ا�بيض احملمص 

أو خبز القمح الكامل احملمص مع الزبدة واملربى

إفطار احلبوب املتنوعة (ن) (م)
جرانوال، كوكو بوبس، ا�رز املقرمش، كورن فليكس، موسلي، رقائق بالسكر

مع اختيارك من احلليب كامل الدسم، قليل الدسم أو حليب الصويا

طبق شرقي (ن)
لبنة، حمص، متبل، جنب حلومي، شرائح الطماطم و اخليار،

زيتون متبل، �لل مشكل، خبز عربي

فطائر بانكيك مبخيض اللنب (ن)
اختيارك من صلصة شراب القيقب الكندي، 

صلصة الشوكوالتة أو صلصة التوت

وافل بلجيكي مصنوع على الطريقة التقليدية (ن) 
اختيارك من صلصة شراب القيقب الكندي، 

صلصة الشوكوالتة أو صلصة التوت

عصيدة الشوفان مع التفاح و القرفة 
اختيارك من احلليب كامل الدسم، 

قليل الدسم أو حليب الصويا

طبق من شرائح الفواكه املوسمية (ن)
زبادي عضوي قليل الدسم بالعسل

بيضتان حتضران بأي شكل
مقليتان، �فوقتان، مسلوقتان أو مغليتان

مع نقانق الدجاج، حلم ديك رومي مقدد، 
بطاطس هاش براون مقرمشة، طماطم مشوية

حضر ا¡ومليت اخلاص بك  
ثالث بيضات مع اختيارك من : 

طماطم، فطر، بصل، فلفل حلو، زيتون، جنب، سبانخ، فلفل،
مع نقانق الدجاج، حلم الديك الرومي املقدد، بطاطس 

هاش براونز املقرمشة، طماطم مشوية

بيض بندكيت بالسلمون املدخن
بيض مسلوق طري على قطع اخلبز احملمص مع 

السلمون املدخن و صلصة هولنديس

بيض بندكيت بطريقة النباتيني (ن)
بيض مسلوق طري على قطع اخلبز احملمص مع الفطر، 

السبانخ و صلصة هولنديس والبيستو

بيض شكشوكة
بيض �فوق مطبوخ مع الطماطم، رقائق الفلفل احلار، 

بصل وكمون، يقدم مع نقانق الدجاج، حلم ديك رومي مقدد، 
بطاطس هاش براون مقرمشة، طماطم مشوية

5,5

4,0

8,0

5,5

5,5

4,0

5,5

6,5

6,5

8,0

6,0

6,5

(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ¿ أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ¿ ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.



HOT and COLD BREAKFAST BEVERAGES

Energy drink
red bull, red bull sugar free 

Soft drinks 
pepsi, diet pepsi, 7up, diet 7up, ginger ale, 
tonic water, soda water

H2O still water
acqua panna small
acqua panna large
local mineral water small
local mineral water large

Fresh squeezed fruit juice
your choice of orange, pineapple, watermelon, carrot, apple

Coffee
espresso 
double espresso
cappuccino
café latte 
arabic coffee  
americano

Tea Selection
brilliant breakfast 
the original earl grey  
sencha green  
jasmine 
pure chamomile flowers 
pure peppermint 

4.0

3.2

3.0
4.0
1.3
2.5

4.0

3.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.0

4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.



مشروب الطاقة 
ريد بول، ريد بول بدون سكر

مشروبات غازية 
بيبسي، دايت بيبسي، سفن أب، دايت سفن أب، جنجر ايل،

مياه تونيك، مياه صودا

املياه
أكوا بانا صغ�ة 

أكوا بانا كب�ة  
مياه معدنية �لية صغ�ة

مياه معدنية �لية كب�ة

عص� فواكه طازج
اختيارك من عص� ال�تقال، ا�ناناس، البطيخ ا�حمر، اجلزر، التفاح

القهوة
اس�يسو          

دبل اس�يسو     
كابوتشينو         
كافيه التيه        
قهوة عربية       

امريكانو

الشاي
بريليانت بريكفاست      

ايرل غراي ا�صلي
سينكا ا�خضر                    

شاي الياسمني 
شاي أزهار البابوجن النقي     

شاي النعناع النقي

4.0

3,2

3,0
4٫0
١٫3
٢٫5

4,0

3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,0

4٫0
4٫0
4٫0
4٫0
4٫0
4٫0

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إµ أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إµ ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.



ALL DAY DINING
available from 11:00am – 11:00pm

APPETIZERS, SOUPS & SALADS

Oriental mezze (N)
hummus, moutabel, tabbouleh, fatoush, kibbeh, fatayer,
stuffed vine leaves with basket of Arabic bread

Smoked salmon
Avocado, herbed cream cheese, onion, lemon and capers

Caesar salad
crisp romaine, herb croutons, creamy parmesan and garlic dressing
with sliced roasted chicken breast  
with lemon garlic prawns

Lentil soup (V)
traditional Arabic lentil soup with toasted pita crisps

Cream of mushroom soup
Porcini dust and herbed bread croutons

Minestrone (V)
Italian vegetable broth with pesto droplets

Buffalo mozzarella and tomato salad (V)
Rucola leaves, fresh basil, Balsamic reduction and
extra virgin olive oil

Greek salad with spiced feta (V) 
za’atar-mint salad, marinated olives and pomegranate vinaigrette

SANDWICHES & BURGERS

Club sandwich
Sliced roasted chicken breast, turkey bacon, egg, tomato and 
lettuce on toasted bread  

Angus beef burger
Certified black Angus beef patty in a toasted bun, caramelized
onions, turkey bacon and melted Provolone cheese

Beyond vegan burger (V)
Plant based burger patty, toasted bun, tomato relish,
avocado spread and lettuce

Toasted chicken tikka sandwich
cucumber, tomato and minted yoghurt

All sandwiches and burgers are served with French fries
and Southern style coleslaw 

8.5

9.0

6.5

8.0
9.0

5.0

5.5

5.0

8.0

8.0

8.5

9.5

6.5

8.0

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts



يتوفر يومي� من الساعة ١١:٠٠ صباح� - ١١:٠٠ مساًء

(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

مقبالت، شوربات و سلطات 
املازة الشرقية (م)

حمص، متبل، تبولة، فتوش، كبة، فطاير، 
ورق عنب مع سلة اخلبز العربي

سمك السلمون املدخن 
أفوكادو، جبنة كرميية با�عشاب، بصل، ليمون ونبات الك±

سلطة سيزر  
خس طازج، خبز ·مص با�عشاب، صلصلة البارميزان والثوم الكرميية

مع قطع صدر الدجاج املشوي
مع الروبيان بالليمون و الثوم 

شوربة العدس (ن)
شوربة عدس تقليدية مع رقائق اخلبز العربي احملمصة

شوربة الفطر بالكرمية 
مسحوق بورسيني وخبز ·مص با�عشاب

شوربة مينس�و� (ن) 
حساء اخلضار ا¿يطا¾ مع قطرات البيستو

سلطة بافلو موزاريال مع الطماطم (ن) 
أوراق اجلرجÁ، حبق طازج، خل البلسمك مع 

زيت الزيتون البكر املمتاز

سلطة يونانية مع جبنة فيتا مبهرة (ن)
سلطة الزعÄ و النعناع، زيتون متبل مع صلصة الرمان واخلل

السندويشات وال�غر 
سندويش كلوب

قطع صدر الدجاج املشوي، حلم ديك رومي مقدد،
بيض، طماطم وخس على خبز ·مص

برغر حلم أجنوس
حلم أجنوس أسود معتمد مع خبز ·مص، 

بصل مكرمل، حلم ديك رومي مقدد مع جبنة بروفولون ذائبة

برغر بيوند نباتي صرف (ن)
شريحة برجر نباتية، خبز ·مص، صلصة قطع الطماطم، 

أفوكادو مهروس وخس

سندويش تكا الدجاج احملمصة
اخليار، الطماطم و الزبادي بالنعناع

يتم تقدمي جميع السندويشات وال�غر مع البطاطس 
املقلية و سلطة امللفوف بالطريقة اجلنوبية

8.5

9,0

6,5

٧٫0

9.0

5,0

٥٫5

5,0

8,0

8,0

8,5

9,5

6,5

8,0



PASTA
SPAGHETTI OR PENNE

Assorted seafood
cherry tomato, extra virgin olive oil and fresh herbs 

Chicken mushroom
Sliced chicken breast and mushroom in a rich cream sauce

Tomato sauce with Italian sweet basil (V)

Arrabiata
spiced tomato sauce with garlic, chili flakes, parsley and olive oil

Bolognese
minced beef stewed with tomato and fresh herbs

Baked lasagna
Oven baked pasta sheets with tomato and minced beef Bolognese,       
cheese sauce and Parmesan cheese

BRICK OVEN PIZZA
Margherita (V)
Buffalo mozzarella, crushed tomato sauce, Italian sweet basil

Calabrese
tomato sauce, mozzarella, spicy beef salami, oregano

Frutti di mare
tomato sauce, mozzarella, seafood, chili flakes 

Vegetarian (V)
tomato sauce, mozzarella, roasted zucchini, eggplant, capsicum,
capers, chili 

Turkey bacon and wild mushrooms
tomato, turkey bacon, herbed mushrooms, mozzarella, oregano 

10.5

8.0

7.0

7.0

8.0

8.5

8.0

8.5

9.5

8.0

8.5 

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts



(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

باستا سباغيتي أو بيني

ثمار بحرية مشكلة  
طماطم كرزية، زيت زيتون بكر ممتاز وأعشاب طازجة

دجاج بالفطر
شرائح قطع صدر الدجاج مع الفطر ¯ صلصلة كرميية غنية

صلصة الطماطم مع احلبق ا�يطا� احللو (ن)

أربياتا
صلصة الطماطم المبهرة مع الثوم، رقائق الفلفل احلار،

 البقدونس مع زيت الزيتون

بولونيز 
حلم بقري مفروم مطهو مع الطماطم و أعشاب طازجة

الزانيا �بوزة
شرائح املعكرونة املطهوة بالفرن مع الطماطم وحلم البقر 

املفروم بولونيز، صلصة اجلنب و صلصة جنب البارميزان

مارغريتا (ن)
جبنة موزاريال، صلصة الطماطم املفرومة،

الريحان ا¿يطا¾ احللو

كاالبريس
صلصة الطماطم، موزاريال و سالمي حلم البقر املبهر

فروتي دي ماري
صلصة الطماطم، موزاريال، ثمار بحرية، رقائق الفلفل احلار

بيتزا نباتية (ن) 
صلصة الطماطم، موزاريال، كوسا مشوية، باذجنان، فلفل حلو، 

نبات الكبر،  رقائق الفلفل احلار

حلم الديك الرومي املقدد مع الفطر البري
صلصة الطماطم، حلم الديك الرومي، 

فطر با�عشاب، موزاريال، أوريجانو

                   

 

10,5

8,0

7,0

7,0

8,0

8,5

8,0

8,5

9,5

8,0

8,5



MAIN COURSE
A taste of Bahrain

Oriental mezze (N)
hummus, moutabel, tabbouleh, fatoush, kibbeh, fatayer,
stuffed vine leaves with basket of Arabic bread

Lamb maklubah
Tender lamb, vegetable and Arabic spiced cooked Basmati rice

Chicken machboos
Traditional Bahraini chicken dish cooked with fragrant long grain rice

Grilled hamour in harra sauce
Grilled hamour in an aromatic spiced tomato bell pepper ragout
with Oriental rice

Oriental mixed grill
grilled lamb kofta, beef kebab and chicken shish taouk 
served with Oriental rice or French fries

8.5

11.5

10.0

9.0

13.5

25.0

10.0

14.0

17.0

8.0

10.0

8.5 

All prices ar  e in Bahr aini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10%VAT.

Certified Black Angus tenderloin
200g prime tenderloin cooked to your liking with black
pepper sauce

Herb and garlic rubbed chicken
Oven roasted boneless chicken with mushroom jus

Fillet of salmon
Pan-fried Norwegian salmon with dill and cherry tomato sauce

Grilled gambas
Grilled jumbo prawns scented with garlic and chili 

All main courses are served with seasonal buttered vegetable 
and your choice of:  mashed or sautéed potatoes,
French fries, Oriental rice

Fish and chip
Tartar sauce  

Butter chicken
North Indian style chicken stewed in a rich tomato gravy, 
Basmati rice, chili, onions and pickles

Paneer matter masala (V)
Indian cottage cheese with green peas in a masala gravy
Basmati rice, chili, onions and pickles

(N) - Nuts



(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

أطباق بحرينية 
مازة شرقية (م)

حمص، متبل، تبولة، فتوش، كبة، فطاير،
ورق عنب و سلة خبز عربي

مقلوبة حلم الضأن
حلم غنم طري، خضار و أرز بسمتي مطهو بالبهارات العربية

�بوس دجاج
طبق دجاج بحريني تقليدي مطبوخ مع أرز معطر طويل احلبة 

هامور مشوي بصلصة حارة 
هامور مشوي ¶ صلصة الطماطم والفلفل احللو الغنية

مع أرز شرقي

مشاوي شرقية مشكلة
كفتة حلم ضأن مشوي، كباب حلم و دجاج شيش طاووق

يقدم مع أرز شرقي أو بطاطا مقلية

 "تيندرلوين" بالك أجنوس املعتمد
٢٢٠ جرام من حلم اخلاصرة يعد حسب رغبتك 

يقدم مع صلصة الفلفل ا�سود

دجاج با�عشاب والثوم 
دجاج بدون عظم Àمر بالفرن مع صلصة الفطر

فيليه سلمون
سلمون نرويجي مقلي مع الشبت وصلصة الطماطم الكرزي

جمباز مشوية
روبيان جامبو مشوي معطر بالثوم والفلفل احلار

يتم تقدمي جميع ا�طباق الرئيسية مع اخلضار املوسمية بالزبدة
مع اختيارك من: البطاطس املهروسة او سوتيه البطاطس،

البطاطس املقلية، أرز شرقي

سمك و بطاطس مقلية
صلصة تارتار

الدجاج بالزبدة
الدجاج املطهو على الطريقة الهندية الشمالية ¶ صلصة 

طماطم غنية  أرز بسمتي، فلفل حار، بصل و Åلل

بان¢ ماتر ماساال (ن)
جنب هندي مطهو مع البازالء اخلضراء ¶ مرق ماساال

أرز بسمتي، فلفل حار، بصل و Åلل

8,5

١١٫5

10٫0

9,0

١3٫5

25٫٠

10٫0

14.0

١7٫٠

8٫0

10٫0
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Biryani 
chicken  
lamb   
vegetable (V)
Mint chutney, raita, chili,
onions and pickles

Breakfast all day
Omelet two eggs cooked any style with breakfast chicken sausage,
turkey bacon, hash brown potatoes, gratinated tomato

DESSERTS

Traditional um Ali

Royal chocolate cake with mango coulis 

Swiss nut pie with salted caramel ice cream

Berries cheese cake with raspberry relish

Seasonal fruit platter   

Ice cream by scoop
Select 3 scoops from the following: vanilla, chocolate, strawberry, 
mango sorbet, strawberry cheese cake, banana caramel

International cheese platter 
Assorted cheeses with dried fruits, nuts, crackers and bread basket

Spaghetti or penne pasta 
Bolognese or tomato with sweet Italian basil (V)

Fish fingers and chunky chips 
French fries

Mini hot dogs 
French fries

Mini beef cheeseburgers 
French fries

Chicken nuggets 
French fries

10.0
10.5 
8.5

6.5

5.0

5.5

5.5

5.5

5.0

5.0

9.5

4.0

4.0

4.0

4.0

4.0

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts

CHILDREN’S MENU
available from 11:00am – 11:00pm



(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

�بريا

دجاج

حلم الضأن

اخلضار (ن) 
صلصة النعناع، رايتا، فلفل حار، بصل و ¤لل

إفطار طوال اليوم 
اومليت ±ضر من بيضتني يعد حسب طلبك مع نقانق الدجاج،

حلم الديك الرومي املقدد، بطاطس هاش براون املقرمشة،
 طماطم مشوية

احللويات 
حلوى أم علي تقليدية (م)

كعكة شوكوالتة ملكية مع صلصة املاجنو

فط�ة جوز سويسري مع آيس كرمي كراميل مملح

كعكة اجلنب بالتوت مع صلصة توت العليق

طبق فواكه موسمي 

آيس كرمي باملغرفة
اخ½ ٣ مالعق من االتي: فانيليا، شوكوالتة، فراولة،

ماجنو سوربيه، كعكة اجلنب بالفراولة، موز بالكراميل

طبق أجبان عاملية
أجبان متنوعة مع فواكه Ãففة، مكسرات ، مقرمشات و سلة خبز

باستا سباغيتي أو بيني 
صلصة بولونيز أو صلصة الطماطم باحلبق 

االيطاÄ احللو (ن)

أصابع السمك و البطاطساملقلية
بطاطس مقلية

ميني هوت دوغ 
بطاطس مقلية

ميني تشيز برغر حلم البقر
بطاطس مقلية 

ناغتس الدجاج 
بطاطس مقلية

  

10٫0

١٠٫5

٨٫5

٦٫5

5٫0

٥٫5

٥٫5

٥٫5

5٫0

5٫0

٩٫5

4٫0

4٫0

4٫0

4٫0

4٫0

يتوفر يوميÌ من ١١:٠٠ صباحÌ حتى ١١:٠٠ مساًء



LATE NIGHT DINING
available from 11:00pm – 5:00am

APPETIZERS, SOUPS & SALADS

Oriental mezze (N) 
hummus, moutabel, tabbouleh, fastoush, kibbeh, fatayer,
stuffed vine leaves with basket of Arabic bread

Caesar salad
crisp romaine, herb croutons, creamy parmesan and garlic dressing
with sliced roasted chicken breast  
with lemon garlic prawns

Lentil soup (V)
traditional Arabic lentil soup with toasted pita crisps

Cream of mushroom soup
Porcini dust and herbed bread croutons

Minestrone (V)
Italian vegetable broth with pesto droplets

Greek salad with spiced feta (V) 
za’atar-mint salad, marinated olives and pomegranate vinaigrette

SANDWICHES & BURGERS

Club sandwich
Sliced roasted chicken breast, turkey bacon, egg, tomato and 
lettuce on toasted bread  

Angus beef burger
Certified black Angus beef patty in a toasted bun, caramelized
onions, turkey bacon and melted Provolone cheese

Beyond vegan burger (V)
Plant based burger patty, toasted bun, tomato relish,
avocado spread, lettuce

All sandwiches and burgers are served with French fries
and Southern style coleslaw 

8.5

6.5

8.0
9.0

5.0

5.5

5.0

8.0

8.5

9.5

6.5

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts



يتوفر يومي� من ١١:٠٠ مساًء حتى ٥:٠٠ صباح�

(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

مقبالت، شوربات و سلطات 
املازة الشرقية (م)

حمص، متبل، تبولة، فتوش، كبة، فطاير، 
ورق عنب مع سلة اخلبز العربي

سلطة سيزر  
خس طازج، خبز ¶مص با�عشاب، صلصلة البارميزان والثوم الكرميية

مع قطع صدر الدجاج املشوي

مع الروبيان بالليمون و الثوم 

شوربة العدس (ن)
شوربة عدس تقليدية مع رقائق اخلبز العربي احملمصة

شوربة الفطر بالكرمية 
مسحوق بورسيني وخبز ¶مص با�عشاب

شوربة مينس�و� (ن) 
حساء اخلضار ا¾يطا½ مع قطرات البيستو

سلطة يونانية مع جبنة فيتا مبهرة (ن)
سلطة الزعÀ و النعناع، زيتون متبل مع صلصة الرمان واخلل

السندويتشات وال�غر 
سندويتش كلوب

قطع صدر الدجاج املشوي، حلم ديك رومي مقدد،
بيض، طماطم وخس على خبز ¶مص

برغر حلم أجنوس
حلم أجنوس أسود معتمد مع خبز ¶مص، 

بصل مكرمل، حلم ديك رومي مقدد مع جبنة بروفولون ذائبة

برغر بيوند نباتي صرف (ن)
شريحة برجر نباتية، خبز ¶مص، صلصة قطع الطماطم، 

أفوكادو مهروس وخس

يتم تقدمي جميع السندويشات وال�غر مع البطاطس 
املقلية و سلطة امللفوف بالطريقة اجلنوبية

              

٨,5

٦٫5

8٫0

9٫0
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٥٫5
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8٫0

٨٫5

٩٫5
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PASTA
SPAGHETTI OR PENNE

Chicken mushroom
Sliced chicken breast and mushroom in a rich cream sauce

Tomato sauce with Italian sweet basil (V)

Arrabiata
spiced tomato sauce with garlic, chili flakes, parsley and olive oil

Bolognese
minced beef stewed with tomato and fresh herbs

Baked lasagna
Oven baked pasta sheets with tomato and minced beef Bolognese,       
cheese sauce and Parmesan cheese

BRICK OVEN PIZZA
Margherita (V)
Buffalo mozzarella, crushed tomato sauce, Italian sweet basil

Calabrese
tomato sauce, mozzarella, spicy beef salami, oregano

Frutti di mare
tomato sauce, mozzarella, seafood, chili flakes 

Vegetarian (V)
tomato sauce, mozzarella, roasted zucchini, eggplant, capsicum,
capers, chili 

Turkey bacon and wild mushrooms
tomato, turkey bacon, herbed mushrooms, mozzarella, oregano 

8.0

7.0

7.0

8.0

8.5

8.0 

8.5

9.5

8.0 

8.5 

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts



(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

باستا سباغيتي أو بيني

دجاج بالفطر
شرائح قطع صدر الدجاج مع الفطر § صلصلة كرميية غنية

صلصة الطماطم مع احلبق ا�يطا� احللو (ن)

أربياتا
صلصة الطماطم المبهرة مع الثوم، رقائق الفلفل احلار،

 البقدونس مع زيت الزيتون

بولونيز 
حلم بقري مفروم مطهو مع الطماطم و أعشاب طازجة

الزانيا �بوزة
شرائح املعكرونة املطهوة بالفرن مع الطماطم وحلم البقر 

املفروم بولونيز، صلصة اجلنب و صلصة جنب البارميزان

مارغريتا (ن)
جبنة موزاريال، صلصة الطماطم املفرومة،

و الريحان ا¾يطا½ احللو

كاالبريس
صلصة الطماطم، موزاريال و سالمي حلم البقر املبهر

فروتي دي ماري
صلصة الطماطم، موزاريال، ثمار بحرية، رقائق الفلفل احلار

بيتزا نباتية (ن) 
صلصة الطماطم، موزاريال، كوسا مشوية، باذجنان، فلفل حلو، 

نبات الكبر،  رقائق الفلفل احلار

حلم الديك الرومي املقدد مع الفطر البري
صلصة الطماطم، حلم الديك الرومي، 

فطر با�عشاب، موزاريال، أوريجانو

 

              

8٫0

7٫0

7٫0

8٫0

٨٫5

8٫0

٨٫5

٩٫5

8٫0

٨٫5



MAIN COURSE
A taste of Bahrain

Lamb maklubah
Tender lamb, vegetable and Arabic spiced cooked Basmati rice

Chicken machboos
Traditional Bahraini chicken dish cooked with fragrant long grain rice

Oriental mixed grill
grilled lamb kofta, beef kebab and chicken shish taouk 
served with Oriental rice or French fries

Herb and garlic rubbed chicken
Oven roasted boneless chicken with mushroom jus

Fillet of salmon
Pan-fried Norwegian salmon with dill and cherry tomato sauce

Butter chicken
North Indian style chicken stewed in a rich tomato gravy, 
Basmati rice, chili, onions and pickles

Paneer matter masala (V)
Indian cottage cheese with green peas in a masala gravy
Basmati rice, chili, onions and pickles

Biryani 
chicken  
lamb   
vegetable (V)
Mint chutney, raita, chili,
onions and pickles

Breakfast all day
Omelet two eggs cooked any style with breakfast chicken sausage,
turkey bacon, hash brown potatoes, gratinated tomato

DESSERTS

Traditional um Ali 

Royal chocolate cake with mango coulis 

Berries cheese cake with raspberry relish 

Seasonal fruit platter   

11.5

10.0

13.5

10.0

14.0 

10.0

8.5

10.0
10.5 
8.5

6.5

5.0

5.5

5.5

5.0

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.

(N) - Nuts



(ن) – نباتي 
(م) – مكسرات 

الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

أطباق بحرينية 
مقلوبة حلم الضأن

حلم غنم طري، خضار و أرز بسمتي مطهو بالبهارات العربية
�بوس دجاج

طبق دجاج بحريني تقليدي مطبوخ مع أرز معطر طويل احلبة 
مشاوي شرقية مشكلة

كفتة حلم ضأن مشوي، كباب حلم و دجاج شيش طاووق
يقدم مع أرز شرقي أو بطاطا مقلية

دجاج با�عشاب والثوم 
دجاج بدون عظم ¸مر بالفرن مع صلصة الفطر

فيليه سلمون
سلمون نرويجي مقلي مع الشبت وصلصة الطماطم الكرزي

كاري الدجاج بالزبدة
كاري الدجاج املطهو على الطريقة الهندية الشمالية « صلصة 

طماطم غنية أرز بسمتي، فلفل حار، بصل و ½لل
كاري بان� ماتر ماساال (ن)

جنب هندي مطهو مع البازالء اخلضراء « مرق ماساال
أرز بسمتي، فلفل حار، بصل و ½لل

بريا�

دجاج
حلم الضأن

اخلضار (ن) 
صلصة النعناع، رايتا، فلفل حار، بصل و ½لل

إفطار طوال اليوم 
اومليت ¸ضر من بيضتني يعد حسب طلبك مع نقانق الدجاج،

حلم الديك الرومي املقدد، بطاطس هاش براون املقرمشة،
 طماطم مشوية

احللويات 
حلوى أم علي تقليدية (م)

كعكة شوكوالتة ملكية مع صلصة املاجنو
كعكة اجلنب بالتوت مع صلصة توت العليق

طبق فواكه موسمي 

١١٫5
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١4٫٠
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٥٫5

٥٫5
5٫0



ALCOHOLIC BEVERAGES

Beers
corona 
heineken 
amstel light 

Regular spirits
smirnoff red 
tanqueray gin 
sauza tequila 
dewar’s white label 
jack daniel’s 

Premium spirits
grey goose 
chivas regal 12 years 
johnnie walker black label (1lt) 

Champagne & Sparkling wine
Moët and Chandon, brut imperial, France 
Moutard La Perle Brut , France
voga, prosecco brut, italy 
Obikwa, Brut, South African 

White wine
fetzer, pinot grigio, usa  
jacob’s creek, pinot grigio, australia 
jacob’s creek, sauvignon blanc, australia
Libertas Chardonnay,australia
KWV Chenin Blanc,South Africa
Giorgio & Gianni Pinot Grigio, france

Rose wine
Chateau ksara Sunset, France  
fetzer, white zinfandel, usa 

Red wine
Mouton Cadet Bordeaux Merlot, Cabernet Sauvignon, France    
Frontera Merlot, Chile
jacob’s creek, pinot noir, australia 
jacob’s creek, merlot, australia 
jacob’s creek, cabernet sauvignon, australia 
fetzer, cabernet sauvignon, usa 

5.5
5.5
5.5

5.0
5.5
4.0
5.0
6.5 

9.0
9.0
9.0

5.5
5.0 

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

5.0

5.0
5.0
5.0
5.0

90.0
105.0
68.0
90.0
127.0

220.0
140.0
250.0

215.0
127.0
28.0
26.0

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

48.0
24.0

75.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0

All prices are in Bahraini Dinars and subject to 10% service charge, 5% tourism levy and 10% VAT.



الرجاء اضغط زر خدمة الغرف لطلب املساعدة أو إذا كنت بحاجة إ� أي من
مواد قائمة الطعام بعد ا�وقات احملددة.

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع إ� ١٠٪ رسوم خدمة و٥٪ ضريبة خدمات سياحية و٥٪ ضريبة القيمة املضافة.

الب�ة
كورونا          

هاينكن          
أمستل اليت

املشروبات الروحية العادية 
سم¤فنوف ريد
تانكيوراي جني

سويزا تاكيال
ديوارز وايت ليبل

جاك دانيلز

املشروبات الروحية املمتازة 
جراي جوس

جيفاس ريجال ١٢ سنة
جو² والكر بالك ليبل (١ ل°) 

الشمبانيا والنبيذ الفوار
مويت وشاندون، بروت ام´يال، فرنسا

موتارد ال ب¤ل بروت، فرنسا
فوغا، بروسيكو بروت، إيطاليا
أوبيكوا، بروت، جنوب إفريقيا

نبيذ أبيض
فتزر، بينوت جري جيو، الواليات املتحدة ا�مريكية

جاكوبس جريك، بينوت جري جيو، أس°اليا
جاكوبس جريك، ساوفينيون بالن، أس°اليا

لي´تاس شاردونيه، أس°اليا
ك.و.ف. شينني بالنك، أفريقيا اجلنوبية  

جيورجيو أند جيا² بينوت جريجوي، فرنسا

نبيذ وردي
شاتو كسارا سانسيت، فرنسا

فيتزر، وايت زينفاندل، الواليات املتحدة ا�مريكية

نبيذ أحمر
موتون كاديت بوردو م¤لو، كاب¤نيه ساوفينيون، فرنسا

فرونت¤ا م¤لو، تشيلي
جاكوبس جريك، بينوت نوار، أس°اليا

جاكوبس جريك، م¤لو، أس°اليا
جاكوبس جريك، كاب¤نيه سوفينيون، أس°اليا

فيتزر، ساوفينيون كاب¤نيه، الواليات املتحدة ا�مريكية

90٫0
105,0
68 ٫0
90٫0
127٫0

220,0
140,0
250,0

215٫0
 ١27٫0

٢8٫0
٢6٫٠

24٫0

٤8
٢4٫0

٧5٫0
٢4٫0
٢4٫0
٢4٫0
٢4٫0
 ٢4٫0

5.5
5,0
5,0

 5٫0
 5٫5
 4٫0
 5٫0
 6,5

 9٫0
 9٫0
 9٫0

 5٫5
 5٫0

 5٫0
 5٫0
5٫0
5٫0
5٫0
5٫0

5٫0
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