Breakfast Menu

BD

قائمة الفطور

Traditionally Arabic Fresh fruit cuts,
one selection of fresh fruit juice, two eggs
cooked as you like it, Foul Mudames with
traditional condiments, Labneh, makdous,
hummus, halloumi cheese, mixed olives,
tomato, and cucumber. Fresh mint, spring
onion and red radish, Basket of Arabic
breads, accompanied by freshly brewed
coffee or breakfast tea. (H)

8.500

فطور عربي تقليدي مع اختيارك من عصير الفاكهة
 وفول، وبيضتان محضرتان على حسب اختيارك،الطازجة
، حمص، مكدوس، لبنة،مدمس مع البهارات التقليدية
 سلة من. وخيار، طماطم، زيتون مشكل،جبنة الحلومي
الخبز العربي يقدم مع زيت الزيتون والقهوة الطازجة أو
)H( .شاي اإلفطار

Continental Fresh fruit cuts, one
selection of fresh fruit juice, freshly baked
morning pastries, selection of croissant,
Danish and Muffin, plain or fruit yogurt,
white or whole grain toasted, butter and
preserves, accompanied by freshly brewed
coffee or breakfast tea. (H)

7.500

فطور كونتيننتال طبق من الفاكهة الموسمية
الطازجة مع اختيارك من عصير الفاكهة الطازجة
 مع مجموعة،ومعجنات الصباح الشهية والمخبوزة
 خبز أبيض أو دانيش،مختارة من الكرواسون والمافن
 مع، زبادي أو زبادي بالفواكه،محمص بالحبوب الكاملة
)H( . والقهوة الطازجة أو شاي اإلفطار،الزبدة والمعلبات

American Breakfast Fresh fruit cuts,
selection of one fresh juice, blueberry
pancakes, two egg any style. Turkey bacon,
hash brown potato, grilled ripened tomato,
mushrooms, chicken sausage or beef
sausage. Basket of freshly baked breads,
plain or fruit yogurt, white or whole grain
toasted, butter and preserves, accompanied
by freshly brewed coffee or breakfast tea. (H)

8.500

فطور أمريكي قطع الفواكه الطازجة واختيارك من
 بيضتان محضرتان على، بانكيك التوت،العصير الطازج
 بطاطس هاش، لحم ديك رومي مقدد.حسب اختيارك
 سلة. نقانق الدجاج، فطر، طماطم طازجة مشوية،براون
،من الخبز األبيض الطازج أو المحمص بالحبوب الكاملة
 والقهوة الطازجة أو شاي،مع الزبدة والمعلبات
)H( .اإلفطار

Healthy Breakfast Fresh fruit cuts,
vegetables, natural muesli with low fat
yoghurt, fresh farm egg white omelet,
and whole meal bread slice with sugar
free butter and preserves, accompanied
by freshly brewed coffee, green tea and
squeezed orange juice. (H)

6.750

 موزلي،فطور صحي فواكه وخضروات مقطعة طازجة
، عجة بياض البيض الطازج،طبيعي مع زبادي قليل الدسم
،وشريحة خبز وجبة كاملة مع زبدة خالية من السكر
يقدم مع القهوة الطازجة أو الشاي األمريكي وعصير
)H( .البرتقال الطازج

BD

خيارات إضافية لوجبة الفطور

European cheese platter Select your
three choice of cheese, yellow cheddar
cheese, mozzarella cheese, edam cheese,
brie cheese, emmental cheese, cottage
cheese (2 pieces each). (H)

5.850

،طبق الجبن األوروبي اختيارك من ثالثة أنواع من الجبنة
، جبنة بري، جبنة ايدام، جبنة الموزاريال،الجبنة الصفراء
)H( . جبنة قريش،جبنة امنتال

Farm Cheese Platter Local feta cheese,
Shanklish cheese, labneh balls, Majdoulii
cheese and Akawi cheese (2 pieces each). (H)

4.800

،طبق جبنة المزرعة اللذيذ جبنة فيتا المحلية
، جبنة مجدولي، كرات باللبنة،وشنكليش
)H( .وجبنة عكاوي

LABANESE TRADITIONAL FOKHARA

BD

hummus with Diced Sauté meat
Delicious hummus paste topped with sauté
and marinated diced lamb meat.

3.500

حمص مع قطع على شكل مكعبات من اللحم
سوتيه الحمص اللذيذ مع مكعبات لحم ضأن سوتيه
.المتبل

Lebanese faté bill Laban Traditional
Lebanese yogurt sauce with boiled
chickpeas topped with pine nuts.

3.300

فتة اللبن اللبنانية فتة الزبادي التقليدية اللبنانية مع
.الحمص المسلوق والصنوبر

Eggs with Lebanese beef sausages
(beef soujok) Three fried eggs with
homemade beef soujok.

3.800

بيض مع نقانق اللحم اللبناني ثالث بيضات مقليات
.مع نقانق اللحم المحضرة منزليًا

Additional Breakfast Options

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

األطباق اللبنانية التقليدية بالفخارة

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

From the oven freshly baked
manakiSh

BD

مناقيش طازجة من الفرن

zaatar manakish Freshly baked dough
topped with sesame zaatar herbs and olive
oil. (V) (H)

1.200

مناقيش الزعتر عجينة طازجة مخبوزة مغطاة بأعشاب
)H) (V( .الزعتر والسمسم وزيت الزيتون

Lahim bil ajeen Freshly baked dough
topped with minced lamb baked in the
oven. (H)

1.400

لحم بالعجين عجينة طازجة مخبوزة بالفرن مغطاة
)H( .بلحم الضأن المفروم

cheese manakish Mixed Akawi and
Mozzarella cheese baked in the oven. (H)

1.500

مناقيش الجبنة خليط من جبنة عكاوي مع جبنة
)H( .الموزاريال المخبوزة في الفرن

FROM THE GRIDDLE

BD

من الشواية

Buttermilk Pancakes Served with
your choice of Canadian maple syrup or
chocolate syrup, whipped cream, and fresh
berries. (V) (H)

3.800

بانكيك بزبدة الحليب تقدم مع اختيارك من
 الكريمة،شراب القيقب الكندي أو شراب الشوكوالتة
)H) (V( .المخفوقة والتوت الطازج

Belgium Waffles Served with your
choice of Canadian maple syrup or
chocolate syrup, whipped cream, and fresh
berries. (V) (H)

3.800

الوافل البلجيكي تقدم مع اختيارك من شراب القيقب
 الكريمة المخفوقة والتوت،الكندي أو شراب الشوكوالتة
)H) (V( .الطازج

Crepe Warm house-made cinnamon
crepe, topped with our legendary
strawberries. (V) (H)
Cereals Choice of Corn Flakes, Rice
Krispies, Coco Pops, Special K, All–Bran,
served with full cream, low fat, skimmed or
soya milk. (V) (H)

3.600

 مغطى بالفراولة،كريب كريب شهي بالقرفة المحلية
)H) (V( .اللذيذة

2.500

حبوب اإلفطار اختيارك من رقائق الذرة من نوع رايس
 تقدم، اول بران، سبيشال كي، كوكو بوبس،كريسبيس
مع حليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم
)H) (V( .أو حليب الصويا

BD

اختيارات إضافية لوجبة الفطور

Two Egg Any Style Poached eggs,
boiled, scrambled, over easy, sunny side up,
Shakshouka, Spanish omelet served with
hash brown potato, grilled ripened tomato,
white or whole grain toasted, butter and
preserves. (H)

3.500

،بيضتان محضرتان على حسب اختيارك بيض مسلوق
، شكشوكة، بيض عيون، مقلي على الوجهين،مخفوق
 تقدم مع بطاطس هاش،أومليت على الطريقة اإلسبانية
 خبز أبيض أو محمص، طماطم طازجة مشوية،براون
)H( .بالحبوب الكاملة مع الزبدة والمعلبات

Egg White Omelette Asparagus, grilled
ripened tomato, white or whole grain
toasted, butter and preserves. (H)

3.800

 الطماطم الطازجة،أومليت بياض البيض نبات الهليون
 مع زبدة، خبز أبيض أو محمص بالحبوب الكاملة،المشوية
)H( .ومعلبات

Traditional Eggs Benedict Served with 3.500
turkey ham or smoked salmon, hollandaise
sauce, hash brown potato and grilled
ripened tomato. (H)

بيض بينديكت التقليدي يقدم مع لحم ديك رومي
 بطاطس هاش،أو سلمون مدخن مع صلصة الهولنديز
)H( . وطماطم طازجة مشوية،براون

Additional Breakfast Options

Oatmeal Cinnamon, brown sugar, raisins
and toasted almonds topped with fresh
strawberries. (V) (H)		

2.800

 مزيّن،محمص
 زبيب ولوز،شوفان بالقرفة مع سكر بني
ّ
)H) (V( .بقطع الفراولة الطازجة

Balaleet Traditional Bahraini egg dish
with Vermicelli, cardamom and scrambled
eggs. (H)

2.800

،بالليط على الطريقة البحرينية التقليدية مع شعيرية
)H( . وبيض مخفوق،هيل

Breakfast Side Dishes Turkey bacon,
veal sausage, chicken sausage, beef sausage,
baked beans, sautéed mushrooms and hash
brown potato. (V) (H)

2.600

 نقانق،أطباق الفطور الجانبية لحم ديك رومي مقدد
، فاصوليا مخبوزة، نقانق الدجاج أو اللحم،لحم العجل
)H) (V( .فطر مقلي مع بطاطس هاش براون

Banana Granola Split Greek yoghurt,
house made-granola, flax seeds, fresh bellies.
(V) (H)

3.800

سبليت الجرانوال والموز الزبادي اليوناني مع الجرانوال
)H) (V( .المنزلية وبذور الكتان الطازجة

Bircher Muesli Rolled oats, apple, honey,
almonds, berries. (V) (H)

3.800

، اللوز، العسل، التفاح،بيرشر موسلي لفائف الشوفان
)H) (V( .التوت

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

SANDWICHES

BD

السندويتشات

Wyndham Angus Beef Burger Finest
quality of Angus beef patty, with Swiss
Emmental cheese, tomato, onion, Iceberg
lettuce and pickles.

7.500

ويندهام برجر باللحم شريحة من أجود أنواع لحم
، بصل، طماطم، مع جبنة ايمنتال السويسرية،األنجوس
. ومخلالت،خس ايسبرغ

Wyndham Chicken Burger Breaded
chicken breast with Irish mild Cheddar
cheese slice, tomato, onion, Iceberg lettuce,
pickles.

6.500

ويندهام برجر بالدجاج دجاج مشوي مع شريحة جبنة
، خس ايسبرغ، بصل، طماطم،الشيدر اإليرلندية الخفيفة
.مخلالت

Shawarma Chicken Sandwiches
Chicken shawarma rolled with Arabic bread
and served with green salad, fries and garlic
sauce.

4.800

 تقدم مع،شاورما الدجاج شاورما دجاج بالخبز العربي
. وصلصة الثوم، البطاطس،سلطة خضراء

Wyndham BBQ Chicken Wrap BBQ
Grilled chicken, Cheddar cheese mornay
sauce, Romaine lettuce, celery, fume BBQ
sauce and potato wedges. (H)

4.800

لفائف الدجاج بصلصة الباربكيو الخاصة بويندهام
، خس روماني، جبنة شيدر بصلصة مورني،دجاج مشوي
)H( . صلصة فومي الباربكيو وودجز البطاطس،كرفس

Avocado and smoked chicken panini
sandwich Panini bread stuffed with
avocado, smoked chicken breast, Emmental
cheese, and olive paste. (H)

4.800

ساندويتش االفوكادو والدجاج المدخن خبز بانيني
، جبنة ايمنتال، صدر دجاج مدخن،محشي باألفوكادو
)H( .ومعجون الزيتون

Wyndham Club Sandwich Roasted
chicken, maple cured veal bacon, fried eggs,
lettuce, tomato and Coleslaw.

5.100

Beef Steak with Ciabatta Bread
Minute steak sandwich, Ciabatta bread,
caramelized onions with cheese mornay
sauce. (H)

 لحم،ويندهام كلوب ساندويتش دجاج مشوي
 طماطم مع، خس، بيض مقلي،عجل مقدد بالقيقب
.سلطة

5.900

ستيك لحم البقر بخبز الشيباتا ساندويتش ستيك
،اللحم مع البصل المكرمل وصلصة مورناي بالجبنة
)H( .تقدم بخبز الشيباتا

LEBANESE recommended Sheesh
tawook sandwich Marinated grilled
chicken with gherkins, fresh mint leaves
and garlic sauce wrapped in tortilla bread.
(H)

5.200

ساندويتش شيش طاووق الموصى بها على
،الطريقة اللبنانية دجاج مشوي متبل بالخيار المخلل
 تقدم بخبز،أوراق النعناع الطازجة وصلصة الثوم
)H( .التورتيال

Halloumi Grilled Sandwich Grilled
Halloumi with Ciabatta bread, slice tomato,
grilled eggplant, cucumber and Rocket
leaves. (V) (H)

4.500

ساندويتش جبنة الحلومي المشوية جبنة حلومي
 خيار وأوراق، باذنجان مشوي، شرائح الطماطم،مشوية
)H) (V( . تقدم بخبز الشيباتا،الجرجير

Seafood club Marinated and grilled,
Mussels, Shrimps and Calamari rapped in
Panini bread topped with Romaine lettuce,
gherkins, Cherry tomatoes and thousand
island sauce. (H)				

5.200

، بلح البحر،كلوب المأكوالت البحرية الروبيان
 مع،والكاالماري متبل ومشوي وملفوف بخبز البانيني
الخس الروماني والطماطم الكرزية وصلصة ثاوزند
)H( .آيالند

All our famous sandwiches are served with
garden salad & fries

تقدم جميع السندويتشات الشهيرة لدينا مع سلطة خضراء
وبطاطس مقلية

. يرجى إبالغنا في حال كان لديك حساسية من أي نوع من الطعام أو نظام غذائي خاص:صحتكم تهمنا
،%10 جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة
.%5  وضريبة القيمة المضافة بنسبة،%5 وضريبة حكومية بنسبة

( اختيار نباتيV) ( اختيار صحيH)
) حـــــارS(

APPETIZER

مقبالت

TASTE OF ARABIA

BD

األطباق العربية

Hummus Chickpeas puree flavoured with
sesame paste and lemon juice. (V)

2.700

حمص هريس الحمص متبل بمعجون السمسم وعصير
)V( .الليمون

mutabbal Grilled eggplant puree
flavoured with sesame paste. (V) (H)

2.700

.متبل هريس الباذنجان المشوي مع معجون السمسم
)H) (V(

Fattoush Salad Crispy Romaine lettuce,
cucumber, plum tomatoes, onions, red
radish, mint crispy, Arabic bread and sumac.
(V) (H)

2.700

 فجل، بصل، طماطم برقوقية، خيار،فتوش خس روماني

Tabboulah Finely chopped parsley,
tomato, fresh mint, lemon juice, and olive
oil. (V)

2.700

 عصير، نعناع طازج، طماطم،تبولة قطع البقدونس
)V( . وزيت الزيتون،الليمون

Baba Ghanouj Roasted eggplant, tomato,
spring onion, capsicum, parsley, cucumber,
olive oil and fresh lemon juice. (V) (H)

2.700

، فلفل، بصل الربيع، طماطم،بابا غنوج باذنجان محمر
)H) (V( . وعصير الليمون، زيت الزيتون، خيار،بقدونس

White kidney beans salad Minced
garlic butter beans, parsley, olive oil, fresh
lemon juice. (V) (H)

2.700 ،سلطة الفاصوليا البيضاء فاصوليا بزبدة الثوم المفروم
)H) (V( . زيت الزيتون وعصير الليمون الطازج،البقدونس

green beans in tomato sauce Peeled
cooked tomato, sauté garlic green beans,
olive oil, parsley. (V)

2.700

Beetroot and Rocca salad Fresh
Rocca leaves, boiled beetroot, sumac herbs
lemon olive oil dressing. (V) (H)		

الفاصوليا الخضراء بصلصة الطماطم طماطم
 زيت، سوتيه الفاصوليا الخضراء بالثوم،مقشرة مطبوخة
)V( . البقدونس،الزيتون

2.700

 الشمندر،سلطة الشمندر والجرجير أوراق الجرجير الطازجة
)H) (V( . تتبيلة الليمون وزيت الزيتون، السماق،المسلوق

fish tajin Tahina sauce with marinated
Hammour filet and fried onion orange zest
flavored topped with fried pine nuts. (H)

2.900

طاجن السمك فيليه الهامور المتبل مع الطحينة والبصل
)H( . مغطاة بالصنوبر المقلي،المقلي بنكهة البرتقال

Warak Enab 8 pieces Braised stuffed vine
leaves cooked with olive oil and fresh lemon
juice. (V)

3.200

 قطع) ورق عنب محشي٨( محشي ورق العنب
)V( . يقدم مع عصير الليمون،ومطبوخ مع زيت الزيتون

Oriental Hot Mezza & Appetizers

BD

)H) (V( . خبز عربي وسماق، نعناع،أحمر

المقبالت الشرقية الساخنة

Fried Kibbeh 4 pieces Mixture of Bulgur
wheat & onions, stuffed with minced lamb
and pine seeds.

3.500

 قطع) خليط البرغل والبصل محشو4( كبة مقلية
.باللحم المفروم وبذور الصنوبر

Cheese Rolls 4 pieces Golden crispy feta
& Mozarella cheese rolls.

2.900

 قطع) لفائف ذهبية محشية بجبنة4( لفائف الجبن
.فيتا المقرمشة الشهية والموزاريال

Spinach Fatayer 4 pieces Spinach and
Pine seeds in flaky dough. (V)

2.900

 قطع) عجينة رقائق محشية بالسبانخ4( فطائر السبانخ
)V( .وبذور الصنوبر

Grilled Halloumi cheese 4 slices
Sliced tomato, black sesame seeds and
olive oil. (H)

3.200

، شرائح) شرائح الطماطم4( جبنة الحلومي المشوية
)H( . وزيت الزيتون،بذور السمسم األسود

Meat fatayer 4 pieces Golden crispy
dough stuffed with lamb. (H)

2.900

 قطع) عجينة ذهبية مقرمشة4( فطائر اللحم
)H( .محشوة بلحم الضأن

chicken liver Sauté chicken liver with
garlic and pomegranate sauce. (H)

2.900

كبدة الدجاج كبدة دجاج مقلية مع الثوم وصلصة
)H( .الرمان

HOT APPETIZERS

BD

مقبالت ساخنة

mozzarella cheese sticks Fried
Mozzarella cheese sticks, served with
cocktail sauce and tartar sauce.

4.800

أصابع الجبن المقلية تقدم مع صلصة الكوكتيل
.وصلصة التارتار

Buffalo Chicken Wings Marinated
chicken wings served with BBQ sauce. (H)

3.800

 تقدم مع،أجنحة دجاج بافلو أجنحة دجاج متبلة
)H( .صلصة الجبن األزرق وصلصة الباربكيو

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

تمبورا كاالماري متبل باألعشاب الشرق آسيوية
كاالماري مقلي ومتبل بعشبة الليمون والليمون الطازج،
يقدم مع صلصة التارتار وصلصة الصويا.

4.800

East Asian herbed fried tempura
calamari Marinated herbs Calamari,
lemon grass and fresh lemon leaf, served
fried with tartar and soya sauce.

باباس ريليناس كرات البطاطس المقلية المحشية
بجبنة الموزاريال.

4.200

Papas Rellenas Fried stuffed potato balls
		 with Mozzarella cheese.

سبرينغ رول مقرمش لفائف نباتية خفيفة ومقرمشة
تقدم مع صلصة الفلفل الحلو)V( .

3.800

Crispy Spring Rolls Light and crispy
vegetarian rolls served with sweet chilli
)sauce. (V

تمبورا الجمبري جمبري النمر ( 8قطع) متبل بالزبدة
ودقيق تمبورا الياباني ،يقدم مع صلصة الصويا.

5.800

Prawn tempura Jumbo prawns
(8 pieces) marinated in Japanese butter
tempura flour and served fried with soya
sauce.

بوبرز الهالبينو هالبينو مقلي محشو بجبنة الشيدر
الحارة ،يقدم مع صلصة الباربيكيو.

3.800

Jalapeno poppers Fried homemade
jalapeno stuffed with spicy cheddar cheese
served with BBQ sauce.

ديناميت روبيان روبيان مغمس بصلصة ثاوزند ايالند

6.500

& Dynamite shrimps Shrimps coated
lightly tossed with thousand island sauce.

BD

Soups

شوربة مينسترون مجموعة متنوعة من الخضار
المطبوخة)H) (V( .

2.900

minestrone soup A variety of vegetables
)cooked to perfection. (V) (H

شوربة كريمة الطماطم شوربة الطماطم
المتوسطية مع الخبز المحمص وأعشاب
األوريغانو)H) (V( .

3.200

creamy tomato soup Mediterranean
creamy tomato soup with croutons and
)oregano herbs. (V) (H

شوربة العدس التقليدية عدس أصفر بالبهارات
الشرقية ،يقدم مع خبز مقلي وشرائح ليمون)H) (V( .

2.900

traditional lentil soup Yellow lentil
with oriental spices served with fried bread
)and lemon wedges. (V) (H

شوربة الفطر البري تشكيلة رائعة من الفطر البري
وفطر المحار مع كريمة الكمأة السوداء)H) (V( .

3.200

Wild Mushroom Soup A fine variety of
wild mushroom and oyster mushroom with
)black truffle cream. (V) (H

شوربة الحريرة المغربية التقليدية شوربة الحريرة
التقليدية ،تقدم مع الليمون والتمر العربي)H( .

2.900

Traditional Moroccan Harira Soup
Traditional Harira soup served with lemon
)and toasted Arabic dates. (H

شوربة توم يم شوربة حارة تقليدية شهيرة شرق
آسيوية ،بالروبيان التايلندي أو الدجاج ،بنكهة عشبة
الليمون وأوراق الليمون)S( .

3.200

Tom Yam Soup Traditional East Asian
famous spicy soup with Thai prawn or
chicken, flavored with lemon grass and
)lemon leave. (S

شوربة الدجاج والذرة الكريمية شوربة الدجاج
بالكريمة مع الذرة الحلوة المهروسة)H( .

2.800

creamy chicken and corn soup
Creamy chicken soup with sweet crushed
)corn. (H

أطباق الشوربة

يتم تقديم جميع أنواع الشوربة لدينا مع لفائف الخبز والزبدة

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي
( )Sحـــــار

All our soups are served with bread rolls
and butter

صحتكم تهمنا :يرجى إبالغنا في حال كان لديك حساسية من أي نوع من الطعام أو نظام غذائي خاص.
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة ،%10
وضريبة حكومية بنسبة  ،%5وضريبة القيمة المضافة بنسبة .%5

SALADS

BD

السلطات

Avocado and shrimp’s salad Shrimp,
avocado, Cherry tomato, Mesclun greens
Italian herbs dressing. (H)

5.900

 طماطم، أفوكادو،سلطة الروبيان باألفوكادو روبيان
 مع تغميسة األعشاب، والميسكلون األخضر،كرزية
)H( .اإليطالية

Wyndham Chicken/shrimps Caesar
Salad Baby gem lettuce, Parmesan
shavings, Anchovies, garlic croutons, Caesar
dressing, with your choice of roasted
chicken or gulf shrimps.

4.800

سلطة ويندهام سيزر بسمك األنشوجة لب الخس
 خبز محمص، أنشوجة، وجبنة بارميزان مبشورة،الصغير
 مع اختيارك من الدجاج المشوي أو، تتبيلة سيزر،بالثوم
.روبيان الخليج

Asparagus and broccoli Quinoa
Salad Asparagus, broccoli, Cherry tomato,
artichoke, Quinoa, Mesclun green with
French citrus dressing. (V) (H)

5.500

،سلطة الكينوا بالهليون والبروكلي الهليون
، الكينوا، الخرشوف، الطماطم الكرزية،البروكلي
.والميسكلون األخضر مع الصلصة الفرنسية الحامضة
)H) (V(

Wyndham Seasonal Greens Seasonal
greens, baby spinach, cucumber, Cherry
tomato, red radish with lemon dressing. (V)
(H)

3.200

،خضروات ويندهام الموسمية خضروات موسمية
، فجل أحمر، طماطم كرزية، خيار،قطع سبانخ صغيرة
)H) (V( .مع تغميسة الليمون

mozzarella caprese Buffalo Mozzarella
cheese with plum tomato and fresh basil
pesto dressing. (V) (H)

4.900

كابريسي موزاريال جبنة موزاريال مع طماطم البرقوق
)H) (V( .وصلصة الريحان الطازجة

German potato salad Boiled potato,
beef bacon, gherkins, chives, boiled eggs
and mustard mayonnaise. (H)

3.900

سلطة البطاطس األلمانية البطاطس األلمانية الشهيرة
 الثوم، خيار مخلل،المسلوقة مع لحم البقر المقدد
)H( . البيض المسلوق وصلصة المايونيز والخردل،المعمر

Japanese Tuna tataki salad Seared
tuna loin, green beans boiled potato, black
olives, Cherry tomato with Japanese sesame
dressing. (H)

9.500

 الفاصوليا،سلطة التونة اليابانية التونة المشوية
، الزيتون األسود، البطاطس المسلوقة،الخضراء
)H( .الطماطم الكرزية مع صلصة السمسم اليابانية

Smoked salmon salad Smoked salmon,
Mesclun greens, Cherry tomato, capers,
onion rings, pickled shallots with French
dressing. (H)

6.900

 مسكلون،سلطة السلمون المدخن سلمون مدخن
 مخلل، حلقات البصل، نبات الكبر، طماطم كرزية،األخضر
)H( .البصل مع الصلصة الفرنسية

MAIN COURSES

األطباق الرئيسية

Asian Dishes

BD

األطباق اآلسيوية

Mixed Seafood Noodles Tiger prawn,
calamari, green mussels, broccoli, carrot,
bean sprout and pok choy (Chinese broccoli)
stir fried with sesame oil oyster sauce. (H)

6.900

 بلح، كاالماري،نودلز المأكوالت البحرية جمبري النمر
 براعم الفاصوليا وبوك تشوي، جزر، بروكلي،البحر األخضر
(بروكلي صيني) مقلي مع زيت السمسم وصلصة
)H( .المحار

butter chicken Tandoori marinated
chicken cooked in the creamy tomato sauce
with Indian spices, cashew nuts, served with
white basmati rice. (H) (S)

5.200

دجاج بالزبدة على الطريقة الهندية دجاج تندوري
متبل ومطهي مع صلصة الطماطم الكريمية والبهارات
)S) (H( . يقدم مع أرز بسمتي األبيض،الهندية والكاجو

Madras Prawns Curry Tiger prawns
with Indian spices and curry sauce, served
with coconut rice. (H) (S)

5.900

روبيان مدراس بالكاري روبيان جامبو بالبهارات الهندية
)S) (H( . يقدم مع األرز بجوز الهند،وصلصلة الكاري

Tandoori chicken A blend of Indian
spices marinated tender chicken and
cooked in the tandoor serves with mint
chutney garden salad. (H)

6.900

دجاج تندوري دجاج متبل مع مزيج من البهارات
)H( . يقدم مع سلطة النعناع وصلصة الشتني،الهندية

Chicken Dum Biryani Basmati, chicken
boneless, spices and raita yogurt dip. (H)

6.500

Lamb Dum Biryani Marinated lamb with
finest basmati rice and the Indian spices
served with raita and papadum. (H)

6.900

برياني الدجاج المطهو على طريقة دوم دجاج بدون
. يقدم مع أرز بسمتي وصلصة ريتا باللبن،عظم بالبهارات
)H(
برياني مع لحم الضأن المطهو بالبخار لحم الضأن
، رايتا،المتبل بالتوابل الهندية يقدم مع أرز بسمتي
)H( .وبابادوم

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

برياني الخضار المطهو على طريقة دوم أرز بسمتي،
جزر ،فاصوليا ،بصل ،طماطم مع الزبادي)H) (V( .

4.800

Dum Subz Biryani Basmati, carrots,
)beans, onion, tomato and yoghurt. (V) (H

دال مكني عدس أسود مطهو ببطء مع صلصة
الطماطم بالبهارات الهندية الفاخرة)H) (V( .

4.500

Dal Makhani Slow cooked black lentil
with tomato sauce and fine Indian spices.
)(V) (H

طبق الكاري لهذا اليوم يرجى االستفسار عن قائمة
الطعام المخصصة لهذا اليوم وسنسعد بخدمتك.
()S) (H

4.200

Curry of The Day Please ask us for
today’s special and we will be happy to offer
)you the dish of the day. (H) (S

BD

Mediterranean Dishes

كبة لحم الضأن باللبن كبة لحم الضأن اللبنانية
التقليدية باللبن تقدم مع أرز بالشعيرية)H( .

5.900

lamb kibbeh Balaban Traditional
Lebanese lamb kibbeh in yogurt served with
)vermicelli rice. (H

طاجن الدجاج طاجن الدجاج المغربي التقليدي،
كونفيت الليمون ،الزعفران ،الزيتون األخضر ،يقدم مع
كسكس السلطانة)H( .

6.900

Chicken Tagine Traditional Moroccan
chicken tagine, lemon confit, saffron, green
)olive, served with Sultana couscous. (H

فخارة الدجاج اللبناني المشوي مع البطاطس
دجاج طري مطهو ببطء في الفخار يقدم مع زبادي
بالليمون ،الثوم وزيت الزيتون)H( .

6.500

& Lebanese oven roasted chicken
potato Tender and soft chicken dish,
slow cooked and baked in the clay pot
with lemon garlic olive oil, served with mint
)yogurt sauce. (H

كفتة بالصينية كفتة لحم الضأن اللبنانية مع صلصة
الطماطم والبطاطس مطهوة في الفخار ،تقدم مع أرز
بالشعيرية)H( .

6.500

Kofta bill SANIER Lamb kofta cooked
in the clay with tomato sauce and potato
)served with vermicelli rice. (H

دجاج مشوي نصف دجاجة متبلة ومشوية ،تقدم مع
جراتان البطاطس والخضروات الموسمية المتبلة بالزعتر
الطبيعي)H(.

6.500

Pan Roasted Chicken Half marinated
and pan roasted chicken served with potato
gratin and seasonal vegetables with natural
)thyme jus. (H

BD

Arabian Dishes

أطباق الشرق األوسطية

األطباق العربية
فيليه سمك هامور طازج على الطريقة البحرينية
مطبوخ باستخدام البهارات البحرينية ،يقدم مع أرز
المجبوس والبصل الذهبي المقلي)H( .

8.500

Fresh local hammour fish filet
Cooked with Bahraini spices and served
with machbous rice topped with golden
)brown fried onion. (H

مشويات شرقية مشكلة ريش لحم الضأن ،كفتة
لحم الضأن ،شيش طاووق ،شيش كباب مشوي على
الفحم ،مخلالت عربية ،البطاطس المقلية مع صلصة
الثوم)H( .

8.900

Oriental Mixed Grill Lamb chops, Lamb
Kofta, shish Tawouk, shish kebab cooked
over charcoal, Arabic pickles, garlic sauce
		)and fries. (H

مجبوس الدجاج أو لحم الضأن الدجاج أو لحم الضأن
بصلصة الطماطم يقدم مع األرز التقليدي باإلضافة إلى
الزبادي بالنعناع)H( .

5.900

Machboos Chicken or Lamb Traditional
old fashion rice with chicken or lamb, served
)with tomato sauce and mint yogurt. (H

غوزي بقطع لحم الضأن أرز غوزي يقدم مع قطع
لحم الضأن ،ومكسرات مشكلة ،وزبيب وبصل مقرمش.
()H

8.900

Lamb Shank Ghoozi Ghoozi rice served
with lamb shank, mixed nuts, raisins and
)crispy onions. (H

بخاري الدجاج نصف دجاجة مع أرز تقليدي مغطى
بالمكسرات والبصل المقرمش)H( .

5.900

Bukhari Chicken Traditional rice with
half chicken topping with nuts and crispy
)onions. (H

األطباق الغربية

BD

Western Dishes

لحم تندرلوين البقري ( 200جرام) أجود أنواع لحم
األنجوس المشوي والمقدم مع الهليون ،القرنبيط،
البروكلي والبطاطس الصغيرة المطهوة بالبخار والمتبلة
بإكليل الجبل مع صلصة الكمأة)H(.

14.900

ANGUS BEEF TENDERLOIN 200-gram finest
Angus beef grilled and served with steam
asparagus, broccoli, rose mary, baby potato,
)truffle and jus sauce. (H

فيليه سي بريم المشوي خضروات مطهوة على
البخار ،بطاطس جراتان وصلصة زبدة الليمون بالثوم)H( .

7.200

Grilled Sea Bream Fillet Steamed
vegetables, potato gratin and lemon garlic
)butter sauce. (H

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي
( )Sحـــــار

صحتكم تهمنا :يرجى إبالغنا في حال كان لديك حساسية من أي نوع من الطعام أو نظام غذائي خاص.
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة ،%10
وضريبة حكومية بنسبة  ،%5وضريبة القيمة المضافة بنسبة .%5

Truffle Lamb Shank Marinated lamb
shank served with Rosemary baby potato
and vegetables. (H)

11.900

قطع لحم الضأن مع فطر الكمأ قطع لحم الضأن
المتبلة تقدم مع البطاطس والخضروات المتبلة بإكليل
)H( .الجبل

Oven Baked Scottish Salmon Baked
marinated salmon fillet served with pesto
tagliatelle and crunchy fennel. (H)

9.400

سمك السلمون االسكتلندي المطبوخ بالفرن فيليه
سلمون متبل ومشوي يقدم مع تالياتيلي باستا بصلصة
)H( .الشمر المقرمش
الريحان مع
ّ

Fried Seafood Platter Crispy Calamari,
breaded prawns and fried fresh local whole
andak fish or fasker fish, served with tarator
sauce, tartar sauce, fries and crispy bread.(H)

8.900

،طبق المأكوالت البحرية المقلية كاالماري مقرمش
 سمك أنداك أو سمك فسكر محلي طازج،جمبري مقلي
 باإلضافة إلى البطاطس، يقدم مع صلصة التارتار.مقلي
)H( .المقلية والخبز المقرمش

GRILLS

مشاوي

New Zealand Angus Rib Eye (250 grams)

17.900

) جرام250( ريب آي لحم األنجوس النيوزيلندي

7.800

Chicken Breast (200grams)

) جرام200( صدر دجاج

Angus Sirloin Steak (250grams)

12.900

King Prawn (300 grams)

16.900

) جرام300( جمبري ملكي

ORIENTAL Lamb Chops (250grams)

19.000

) جرام250( ريش لحم الضأن على الطريقة الشرقية

Omani Lobster Whole (350grams)

17.000

) جرام٣٥٠( كركند عماني

American Certified Angus Prime Beef 32.000/
(400 grams / 200 grams)
18.000

لحم بقري أمريكي أنجوس معتمد درجة أولى
) جرام٢٠٠ /  جرام400(

) جرام250( ستيك لحم خاصرة األنجوس

		
يقدم طبق جانبي وصلصة واحدة مع جميع المشويات

All our grills are accompanied with one side
dish and one sauce
SAUCES

الصلصات
 زبدة بالثوم، صلصلة بيرنيز،صلصة الفلفل األخضر
 صلصة، صلصة الليمون بالزبدة، صلصة الفطر،واألعشاب
 صلصة الزعفران الكريمية،بروفنسال

Green peppercorn sauce, béarnaise, garlic
herb butter, mushroom sauce, lemon butter
sauce, provincial sauce, saffron creamy sauce.
SIDE DISHES

األطباق الجانبية
 خضروات موسمية، بطاطس مهروسة،بطاطس مقلية
. بطاطس جراتان، سلطة خضراء،مطهوة على البخار

French fries, mashed potatoes, steamed
seasonal vegetables, green market salad,
potato gratin.

pasta

BD

Create Your Own Pasta
Penne, Spaghetti, Fusilli, Tagliatelle

4.900

Served with your choice of sauce:
Arrabiata (S)

الباستا
ّ
حضر الباستا الخاصة بك
 تاجلياتيل، فوسيلي، سباغيتي،بيني
:تقدم مع اختيارك من الصلصة
)S( أرابياتا

Carbonara

كاربونارا

Pesto - basil (V)

)V(  ريحان- بيستو

Aglio ET Olio (Oil & Garlic) (V)

)V( زيت مع الثوم

Neapolitan (Tomato) (V)

)V( )نابوليتان (طماطم

Bolognese (H)

)H( بولونيز

Alfredo (H)

)H( ألفريدو

Add on:
marinated chicken or seafood / broccoli
/ bell peppers / eggplant / zucchini /
mushroom / olives
Topped with your favorite cheese selection:
Parmesan cheese, Mozzarella cheese
(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

:اإلضافات
/  فلفل رومي/  بروكلي/ دجاج متبل أو مأكوالت بحرية
 زيتون/  فطر/  كوسة/ باذنجان
، جبنة بارميزان: مغطاة بما تختاره من الجبنة المفضلة لديك
جبنة موزاريال

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

فينيسيا تالياتيلي آل فورنو تالياتيلي مخبوزة في
الفرن مع المأكوالت البحرية وصلصة الفريدو)H( .

4.900

Venezia tagliatelle al forno
Baked tagliatelle with seafood and alfredo
)sauce (H

كانيلوني السبانخ كانيلوني السبانخ الكريمي مع
جبنة الريكوتا)H( .

4.900

Spinach cannelloni Creamy spinach
)cannelloni with ricotta cheese (H

الزانيا الفورنو طبقات الباستا المطبوخة بالفرن ،لحم
مفروم ،طماطم وجبنة البارميزان)H( .

4.900

Lasagna Al Forno Oven baked layered
pasta, ground beef, tomato and Parmesan
)(H

سباغيتي حبر الكاالماري معكرونة بحبر الكاالماري
األسود مع الكاالماري الصغير وصلصة الريحان
اإليطالية.

5.900

Ink spaghetti Ink calamari, black
spaghetti with baby calamari and pesto
sauce.

ّ
حضر الريزوتو الخاص بك

4.900

Create Your Own Risotto
Served with your choice of sauce:

يقدم مع اختيارك من الصلصة:

Tomato

طماطم
فطر

Mushroom

هليون

Asparagus
Broccoli

بروكلي

Add on:

اإلضافات:

marinated chicken or seafood / broccoli
/ bell peppers / eggplant / zucchini /
mushroom / olives

دجاج متبل أو مأكوالت بحرية  /بروكلي  /فلفل حلو /
باذنجان  /كوسة  /فطر  /زيتون

BD

بيتزا

Pizza

بيتزا مارجريتا صوص الطماطم ،جبنة الموزاريال
والريحان ()H

4.900

Pizza Margherita Tomato sauce,
)mozzarella cheese and basil. (H

أون تريو بومودورو مجموعة ثالثية من الطماطم مع
البيستو والبوراتا المقطعة يدويًا ()H

5.900

Un Trio Pomodoro A trio of tomatoes
)with pesto and hand torn burrata. (H

بريزاوال إي وايلد روكوال لحم البقر المقدد بالهواء ،
طماطم وقشارة بارميجيانو ريجيانو)H( .

5.900

Bresaola e Wild Rucola Air-cured beef,
tomato and Parmigiano-Reggiano shavings.
)(H

فروتي دي ماري جمبري ،كاالماري ،تونة ،بلح البحر،
طماطم وجبن موزاريال)H( .

5.900

Frutti di Mare Shrimps, calamari, tuna,
)mussels, tomato and Mozzarella. (H

نباتي باذنجان ،كوسة ،فلفل حلو ،فطر ،طماطم وجبن
موزاريال()H

4.900

Vegetariana Eggplant, zucchini,
bell peppers, mushrooms, tomato and
)mozzarella. (H

سبيزيتو بيبيروني مانزو بيبيروني لحم بقر متبل وجبن
موزاريال)H( .

5.500

Speziato Peperoni Manzo Spicy beef
		)pepperoni and mozzarella. (H

ساليسي دي بولو دجاج ،فطر ،بصل ،فلفل أخضر،
زيتون)H( .

5.900

Salsiccie di Pollo Chicken, mushrooms,
)onions, green peppers and olives. (H

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي
( )Sحـــــار

صحتكم تهمنا :يرجى إبالغنا في حال كان لديك حساسية من أي نوع من الطعام أو نظام غذائي خاص.
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة ،%10
وضريبة حكومية بنسبة  ،%5وضريبة القيمة المضافة بنسبة .%5

Chefs Signature

عروض الشيف الخاصة

Available from 18:00 to 23:00

BD

23:00  وحتى الساعة18:00 تقدم من الساعة

Foie gras touchon Homemade French
delicate duck liver with figs confit and
toasted Brioche (4 pieces). (H)

22.000

كبد األوز كبدة البط الفرنسي على طريقتنا مع
4(  تقدم مع خبز البريوش المحمص،كونفيت التين
)H( .)قطع

Angus Beef Carpaccio USA Angus
beef, fed with herbs and parmesan cheese
espuma. (H)

8.900

ﻟﺤﻢ أنجوس ﻛﺎرﺑﺎﺗﺸﻴﻮ لحم أنجوس باألعشاب
)H( .وجبنة البارميزان

BD

المقبالت الساخنة

Mediterranean seafood vine leaves
Finest grapes leaves stuffed with rice,
seafood and tomato aceto with balsamic
Cherries tomato reduction. (H)

8.500

ورق العنب بالمأكوالت البحرية المتوسطية أجود
أنواع ورق العنب المحشوة باألرز والمأكوالت البحرية مع
الطماطم الحامضة والطماطم الكرزية بخل
)H( .البلسميك

King Seared Scallops Imported king
scallops (3 pieces) served with sweet potato
puree and maple brussels. (H)

19.500

HOT APPETIZERs

BD

MAIN COURSES

اسكالوب ملكي مشوي اسكالوب ملكي مستورد
)H( . قطع) مع بوريه البطاطس وشراب الكرنب3(

األطباق الرئيسية

Whole seabass fish French Pan seared
whole sea bass fish (450 grms approx.) with
morels, white asparagus and snow peas
espuma. (H)

22.000

سمكة سيباس كاملة سمك السيباس الفرنسي
 جرام تقريبًا) مع المورلس والهليون األبيض450( المشوي
)H( .والبازالء

Lamb loin Marinated and slow cooked
lamb loin, served with vegetables sauté,
potato fondant, Rosemarry and lamb jus.

13.900

خاصرة لحم الضأن لحم ضأن متبل ومطبوخ ببطء
.باإلضافة إلى خضار سوتيه وفوندان البطاطس

DESSERTS

BD

الحلويات

Chocolate Fudge Cake Topped with
vanilla ice cream. (H)

2.900

.كعكة فدج الشوكوالتة مغطاة بآيس كريم الفانيال
)H(

Lemon Tart Mixed berry compote.(H)

2.900

)H( .تارت الليمون محشية بكومبوت التوت المشكل

Tiramisu Mascarpone, espresso, lady
fingers and chocolate. (H)

3.500

، واالسبرسو،تيراميسو جبنة الماسكربون اإليطالي
)H( .وليدي فنجر والشوكوالتة

New York STRAWBERRY Cheesecake
Served with Berry compote. (H)

3.500

)H( .نيويورك تشيز كيك بالفراولة كمبوت التوت

Um Ali Oriental warm bread pudding,
pistachios and raisins. (H)

2.500

، والفستق،حلوى أم علي خبز البودينغ الطري
)H( .والزبيب

crème Brule French baked dessert with
caramelized brown sugar. (H)

2.900

كريم بروليه حلوى مخبوزة على الطريقة الفرنسية
)H( .مع السكر البني المكرمل

Dessert of the Day Ask for your favorite
dessert of the day. (H)

2.800

حلوى اليوم اطلب الحلوى المخصصة لهذا اليوم
)H( .المفضلة لديك

Trio of chocolate Three varieties of
mousse chocolate dessert. (H)

3.900

ثالثي الشوكوالتة ثالثة أنواع من موس
)H( .الشوكوالتة

Chocolate fondant Warm chocolate
fondant serviced with vanilla ice cream. (H)

3.900

،فوندان الشوكوالتة فوندان الشوكوالتة الدافئة
)H( .يقدم مع آيس كريم الفانيال

Wyndham special cake Hazelnut
chocolate with praline layers cake. (H)

5.800

كعكة ويندهام الخاصة كعكة شوكوالتة بالبندق
)H( .مع طبقات كيك برالين

Red velvet cake Garnished with fresh
strawberry. (H)

3.500

)H( .كعكة ريد فيلفت مزينة بالفراولة الطازجة

CHOCOLATE BROWNIE CAKE Includes
nuts served with vanilla ice cream & caramel
sauce. (H)

5.800

،كعكة براونيز الشوكوالتة تحتوي على المكسرات
)H( .تقدم مع آيس كريم الفانيال وصلصة الكراميل

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

Kids Menu

األطباق الخاصة باألطفال
BD

المقبالت

APPETIZERS

شوربة اليوم تقدم مع خبز طري صغير)H) (V( .

2.200

Soup of the Day With mini soft bread
)roll. (V) (H

فيليه سمك مقرمش يقدم مع بطاطا مقلية)H( .

2.600

Crispy Fish Finger Fillet Served with
)fries on the side. (H

قطع الدجاج قطع الدجاج المقلية ،تقدم مع الكاتشب
والمايونيز)H( .

2.500

Chicken Nuggets Deep fried chicken
)nuggets, served with ketchup and mayo. (H

هوت دوغ نقانق دجاج مع كاتشب ،خردل ،بصل مشوي
 ،يقدم مع بطاطا مقلية)H( .

2.500

Hot Dog Chicken franks with ketchup,
mustard, roasted onions, french fries on the
)side. (H

بيتزا مارغريتا  9انش بيتزا صغيرة مع جبنة الطماطم
والريحان)H) (V( .

2.500

Mini pizza margarita 9 inches mini
)pizza with tomato cheese and basil. (V) (H

األطباق الرئيسية

BD

MAIN COURSEs

سباغيتي بولونيز صلصة الطماطم مع جبنة موزاريال.
()H

2.500

Spaghetti Bolognese Tomato
)Bolognese sauce with Mozzarella cheese.(H

ميني ساليدر برجر موز ،آيس كريم الفراولة والفانيال،
مكسرات مقطعة مع صلصة الموز المكرمل)H( .

2.900

Mini Slider Burgers Two mini beef
burgers patty, beef bacon with cheese,
)french fries. (H

ساليدر الدجاج المقرمش والمقلي دجاج متبل بالجبنة
واللبن ،يقدم في خبز صغير مع البطاطا المقلية وسلطة
كولسلو)H( .

2.500

Crispy Chicken Fried Slider Chicken
soaked in the butter milk with cheese,
)served in mini buns, fries with coleslaw. (H

الحلويات

BD

DESSERTS

أسياخ الفواكه تشكيلة فواكه طازجة)H) (V( .

2.000

Fruit skewers Selection of fresh fruit.
)(V) (H

أوريو تشيز كيك تشيز كيك مخبوز مع بسكويت األوريو
وكومبوت الفراولة)H) (V( .

2.000

Oreo Cheesecake Baked cheesecake
with Oreo biscuit and strawberry compote.
)(V) (H

فطيرة مد مارشميلو مع صلصة الشوكوالتة)H) (V( .

2.000

Mud Pie Skewer of marshmallows,
)chocolate sauce. (V) (H

ميني سبليت الموز موز ،آيس كريم الفراولة والفانيال،
مكسرات مقطعة مع صلصة الموز المكرمل)H) (V( .

2.000

Mini Banana Split Banana, strawberry
and vanilla ice cream, chopped nuts and
)caramelized banana sauce. (V) (H

خيارات من المثلجات فانيال ،فراولة ،شوكوالتة.

1.950

Selection of Ice Cream Vanilla,
strawberries, chocolate.

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي
( )Sحـــــار

صحتكم تهمنا :يرجى إبالغنا في حال كان لديك حساسية من أي نوع من الطعام أو نظام غذائي خاص.
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة ،%10
وضريبة حكومية بنسبة  ،%5وضريبة القيمة المضافة بنسبة .%5

Beverage Menu

المشروبات

COFFEE

BD

قهوة

Espresso

1.500

اسبرسو

Macchiato 		

1.500

مكياتو

Cappuccino		

2.250

كابتشينو

Americano 		

2.250

امريكانو

Latte Mocha

2.250

التيه موكا

Latte Vanilla

2.250

التيه فانيال

Hot Chocolate

2.250

شوكوالتة ساخنة

Tea Latte

2.250

شاي التيه

Turkish Coffee

2.250

قهوة تركية

Arabic Dallah Coffee served with Dates

5.500

دلة قهوة عربية تقدم مع التمر

TEAS

BD

Wide range of premium Tea Bush tea served
with milk and honey

1.950

FRESH JUICES

BD

الشاي
 يقدم مع،مجموعة واسعة من شاي بوش الفاخر
الحليب والعسل

عصائر طازجة

Orange

2.250

برتقال

Pineapple

2.250

أناناس

Watermelon

2.250

بطيخ

Sweet lemon

2.250

بطيخ حلو

Carrot

2.250

عصير جزر

CHILLED JUICES

BD

عصائر مبردة

Apple

1.950

تفاح

Mango

1.950

مانجو

Orange

1.950

برتقال

Strawberry

1.950

الفراولة

Cranberry

1.950

التوت البري

Pineapple

1.950

أناناس

ICED DRINKS

BD

المشروبات الباردة

Americano

2.250

امريكانو

Iced flavored latte

2.250

التيه مثلج ُمنكه

Iced tea latte

2.250

شاي التيه مثلج

Blended ice vanilla

2.250

مخفوق الفانيال المثلج

Blended ice mocha

2.250

مخفوق الموكا المثلج

Blended ice caramel

2.250

مخفوق الكراميل المثلج

Frozen Drinks

BD

المشروبات المثلجة

WYNDHAM GRAND SMOOTHIE Pineapple
juice, coconut cream and grapefruit juice

2.250

ICE CREAM SANDWICH Milk, vanilla ice
cream and oreo

2.250 ساندويتش آيس كريم آيس كريم فانيال مع بسكويت
األوريو بالحليب

STRAWBERRY LASSI Fresh strawberries,
yogurt and honey

2.250

 زبادي مع عسل،السي الفراولة فراولة طازجة

CHOCOLATE SURPRISE Chocolate ice
cream, milk and banana

2.250

 حليب وموز،شوكوالتة سبرايز آيس كريم الشوكوالتة

BANANA BERRY Cranberry juice, banana
and orange shorbet

2.250

 شراب، موز،عصير الموز بالتوت عصير التوت البري
البرتقال

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian
(S) SPICY

 كريمة جوز،سموثي ويندهام جراند عصير األناناس
 عصير جريب فروت،الهند

Your Health is Our Concern. Please inform us of any food or dietary concerns.
Prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% service charge,
5% government levy & 5% VAT.

BD

ميلك شيك

MILK SHAKES

فراولة أالسكا فراولة ،موز ،آيس كريم فانيال

2.250

Strawberry Alaska Strawberries,
banana, vanilla ice cream

مخفوق األناناس أناناس ،آيس كريم فانيال ،حليب
جوز الهند

2.250

Pineapple Whip Pineapple, vanilla ice
			cream, coconut milk

2.250

Banana and Date Banana, date and
vanilla ice cream

الموز والتمر موز ،تمر وآيس كريم فانيال

خيارات صحية

()H

BD

)HEALTHY CHOICES (H

سي اكستريم برتقال ،ليمون ،ملح أسود

2.250

C Extreme Orange lemon and black salt

عصير الشباب تفاح ،كرفس ،خيار ،كرنب ،ليمون ،برتقال،
بقدونس

2.250

The Anti-Aging Apple, celery, cucumber,
kale, lemon, orange, parsley

2.250

THE Energizer Orange, strawberry and
banana

شراب الطاقة برتقال ،فراولة ،موز

شاي مثلج

BD

ICEd TEA

خوخ

2.250

Peach

ليمون

2.250

Lemon

المشروبات الغازية

BD

SOFT DRINKS

كوكا كوال  ،دايت كوال  ،سبرايت  ،فانتا

1.950

Coca Cola, Diet Coke, Sprite, Fanta

مياه غازية معدنية ،ومياه فوراة

1.950

Tonic Water, Soda Water

ريد بول

3.000

Red Bull

ريد بول خالي من السكر
المشروبات الغازية

3.000

Red Bull sugar free

مياه معدنية

BD

MINERAL WATER
Small

صغير
إيفيان  ،فرنسا ( 330مل)

1.900

Evian, France 33cl

أكوا بانا ،إيطاليا ( 500مل)

1.900

Aqua Panna, Italy 50cl
Large

كبير
إيفيان  ،فرنسا ( 750مل)

3.200

		Evian, France 75cl

أكوا بانا ،إيطاليا ( 1لتر)

3.200

Aqua Panna, Italy 1L

مياه معدنية فوارة

BD

SPARKLING MINERAL WATER
Small

صغير
بيرييه ،فرنسا ( 330مل)

1.900

		Perrier, France 33cl

سان بيليجرينو ،إيطاليا ( 250مل)

1.900

San Pellegrino, Italy 25cl
Large

كبير
بيرييه ،فرنسا ( 660مل)

3.200

Perrier, France 66cl

سان بيليجرينو ،إيطاليا ( 750مل)

3.200

San Pellegrino, Italy 75cl

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي
( )Sحـــــار

صحتكم تهمنا :يرجى إبالغنا في حال كان لديك حساسية من أي نوع من الطعام أو نظام غذائي خاص.
جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة بنسبة ،%10
وضريبة حكومية بنسبة  ،%5وضريبة القيمة المضافة بنسبة .%5

