Breakfast

الفطور

BD

صباحا
11:00 صباحا حتى
7:00 يقدم من
ً
ً

The Breakfast “Deluxe” Selection of 6 pieces

7.900

 قطع معجنات صغيرة6 فطور ديلوكس تشكيلة مكونة من
 تقدم مع عصير،مع قطع فواكه موسمية ومربى الفواكه
.البرتقال الطازج واختيارك من الشاي أو القهوة

Oriental Breakfast Eggs of your choice

8.500

ّ
 يقدم مع جبنة،محضر على حسب اختيارك
فطور شرقي بيض
 خبز، زيتون متبل، طماطم، حمص، لبنة،حلومي مشوية ومتبلة
 فواكه موسمية مع اختيارك من عصير البرتقال الطازج أو،عربي
.القهوة أو الشاي

L’alternative Healthy Natural muesli with low

6.750

،البديل الصحي موسلي طبيعي مع زبادي قليل الدسم
، شريحة خبز بالحبوب الكاملة،أومليت بياض البيض الطازج
 تقدم مع صلصة الليمون وشرائح،خضروات موسمية وكروديتي
)H( .فواكه

Heavy Breakfast Two Eggs any style

7.000

وجبة فطور دسمة بيضتان محضرتان على حسب اختيارك
مع نقانق الدجاج ولحم الديك الرومي المدخن واللحم البقري
 تقدم مع،المقدد المدخن مع سلة خبز محلية وفواكه موسمية
.عصير البرتقال طازج واختيارك من القهوة أو الشاي

Served from 7:00am until 11:00am

Small Pastries with seasonal cut fruits and fruit
jams served with fresh orange juice and choice
of Tea or Coffee.

served with marinated grilled halloumi, labneh,
hummus, tomato, marinated olives, Arabic
bread, seasonal cut fruits and choice of fresh
orange juices, coffee or tea.

fat yoghourt, fresh egg white omelette, whole
meal bread slice, seasonal vegetables crudité
served with lemon dressing and sliced fruits. (H)

accompanied by chicken sausage, smoked
turkey ham and smoked bacon, homemade
bread basket, seasonal fruits served with fresh
orange juice and choice of coffee or tea.
(H) Healthy Choice (V) Vegetarian

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.

Eggs and Breakfast Specialties
English Breakfast 2 Eggs with chicken

BD

أطباق الفطور والبيض

6.000

، لحم بقري مقدد،الفطور االنجليزي بيضتان مع نقانق الدجاج
 تقدم في، وفطر مشوي، بطاطس هاش براون،فاصوليا حمراء
.طبق كبير

Butter Milk Pancake Your choice of Canadian 3.800

بانكيك الزبدة اختيارك من شراب القيقب الكندي أو
. التوت الطازج، الكريمة المخفوقة،الشوكوالتة

sausage, beef bacon, red beans, hash brown
potato and grilled mushroom served in one big
platter.

maple syrup or chocolate syrup, whipped
cream, fresh berries.

Fresh Fruit Platter 5 kinds of seasonal fresh

4.500

Oatmeal Cinnamon, brown sugar, raisins and

2.800

Traditional Eggs Benedict Turkey ham or

3.500

cut fruits. (V) (H)

toasted almonds.

smoked salmon, Hollandaise sauce, breakfast
potato and grilled ripened tomato.

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian

. أنواع من الفاكهة الموسمية المقطعة5 طبق فواكه طازجة

)H) (V(

 مزيّن بقطع،شوفان بالقرفة سكر بني زبيب ولوز محمص
.الفراولة الطازجة
، بيض بينديكت التقليدي لحم ديك رومي أو سلمون مدخن
. والطماطم الطازجة المشوية، بطاطس الفطور،صلصة هولنديز

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

BD

السندويتشات

Sandwiches

كلوب ساندويتش التقليدي صدر دجاج مطهو ببطء ،بيض
مقلي ،لحم ديك رومي مقدد ،أفوكادو ،طماطم ،وخس.

5.100

Traditional Club Sandwich Slow cooked
chicken breast, fried eggs, turkey bacon,
avocado, tomato and lettuce.

ويندهام برجر بالدجاج دجاج مشوي مع شريحة جبنة شيدر
ايرلندية خفيفة ،طماطم ،بصل ،خس ايسبرغ ،مخلالت.

6.500

Wyndham Chicken Burger Grilled chicken
with Irish mild cheddar cheese slice, tomato,
onion, Iceberg lettuce and pickles.

ساندويتش جبنة الموزاريال خبز الفوكاتشيا بزيت الزيتون

5.500

Mozzarella Cheese Sandwich Focaccia

ساندويتش السلمون المدخن خبز بامبرنيكل مع صلصة
جبن كريمية.

5.800

Smoked salmon sandwich Pumper Nickel

ساندويتش ستيك اللحم خبز شياباتا ،لحم أنجوس البقري
مع جبنة إيمنتال السويسرية وصلصة مورني وكونفيت البصل.

5.900

Beef steak sandwich Ciabatta bread, Angus
beef with Swiss Emmental cheese, mornay
sauce and onion confit.

ساندويتش الخضار خبز الفوكاتشيا ،كوسة خضراء وصفراء
مشوية ،باذنجان ،طماطم طازجة مع صلصة الريحان)H( .

4.500

Veggie sandwich Focaccia bread, grilled

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي

bread with olive oil dressing.

bread with cream cheese dressing.

green and yellow zucchini, eggplant, fresh
)tomato with pesto dressing. (H

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

ALL DAY MENU

قائمة طعام طوال اليوم
مساء
11:00 صباحا حتى
11:00 يقدم من
ً
ً

Served from 11:00am until 11:00Pm

Soup

BD

أطباق الشوربة

Moroccan Harira Traditional harira
soup served with date, lemon and toasted
Arabic chips.

2.900

،شوربة الحريرة المغربية التقليدية شوربة الحريرة التقليدية
) (ص.تقدم مع الليمون والرقائق العربية المحمصة

Cappuccino of Field Mushrooms Blend of

3.800

 وفطر، شيتاكي،كابتشينو الفطر مزيج من فطر البورسيني
)V( . مغطى بزيت الكمأة األبيض،عيش الغراب

Oriental Chicken & Corn Soup Diced

2.800

 بصل، جزر، أرز،شوربة الدجاج الشرقية بالذرة مكعبات الدجاج
.والذرة الحلوة

Lentil Soup Onion, lemon wedges served with
pita bread. (V) (H)

2.900

. تقدم مع خبز عربي، شرائح ليمون،شوربة العدس بصل

porcini, Shitake and Button mushroom topped
with white truffle oil. (V)

chicken, rice, carrot, onion and sweet corn.

Appetizers

BD

Marinated Chicken Wings in Barbeque
Sauce Onion, fresh coriander, spring onion.

3.800

Crispy Spring Rolls Cabbage, carrot, sweet

3.800

أجنحة دجاج متبلة بصلصة الباربكيو

سبرينغ رولز مقرمشة
. صلصة الفلفل الحلو، وجزر،ملفوف

Dynamite Shrimps Coated shrimps, lightly

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian

المقبالت
. وبصل أخضر، كزبرة طازجة،بصل

chili sauce.

tossed with thousand island sauce.

)H) (V(

6.500

ديناميت روبيان
روبيان مغمس بصلصة ثاوزند ايالند

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

السلطات

BD

Salad

سلطة سيزر الخاصة بالشيف خس ايسبرغ ،جبنة البارميزان
المبشورة ،انشوجة ،خبز محمص بالثوم ،صلصة السيزر ،مع
اختيارك من الدجاج المشوي او الروبيان الخليجي)H( .

4.800

Chef’s Caesar Salad Iceberg, Parmesan

سلطة يونانية مغطاة بجبنة الريكفورد وتتبيلة الجبنة الزرقاء .

5.400

Greek Salad Plum Tomato, coloured peppers,

سلطة ويندهام جراند برايم ستيك ريب آي ستيك المتبل
يقدم مع طماطم هيرلوم ،أوراق السبانخ الصغيرة وتتبييلة
الخردل بالعسل

6.400

Wyndham Grand Prime Steak Salad

سلطة البروكلي والكينوا بروكلي ،فجل أحمر ،هليون ،كينوا
بيضاء وطماطم كرزية)H( .

5.500

Broccoli & Quinoa Salad Broccoli, red radish,
Asparagus, white quinoa and cherry tomatoes.
)(H

سلطة نيسواز بطاطا صغيرة ،تونة محمرة ،زيتون ،طماطم
كرزية ،فاصوليا مع تتبيلة الليمون وزيت الزيتون.

5.800

Niçoise Salad Baby Potato, seared loin tuna,
olives, cherry tomato, beans and lemon olive oil
dressing.

()H) (V

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي

shavings, Anchovies, garlic croutons, Caesar
dressing, with choice of roasted chicken or Gulf
)shrimps. (H

crumbled feta cheese, olives and olive oil
)dressing. (V) (H

Marinated rib eye steak served with heirloom
tomato, baby spinach and honey mustard
dressing.

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

Pasta’s

BD

Seafood Pasta

Fettuccine, mix seafood in Alfredo sauce

Penne Arrabiata

Penne pasta, garlic, chili flake tossed in tomato
sauce

Classic Italian

Spaghetti, tomato, basil and Parmesan shaving

Pizza’s

باستا

4.900

باستا المأكوالت البحرية
 مزيج من المأكوالت البحرية بصلصة ألفريدو،فيتوتشيني

4.900

بيني أرابياتا
 مع صلصة الطماطم، فلفل، ثوم،بيني باستا

4.900

كالسيك إيطاليان
 وجبنة البارميزان المبشورة، ريحان، طماطم،سباجيتي

BD

بيتزا

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

4.900

. جبنة موزاريال والريحان،بيتزا مارجريتا صلصة طماطم

Frutti di Mare Shrimps, calamari, tuna,

5.900

 طماطم مع، بلح البحر، تونة، كاالماري،فروتي دي ماري روبيان
)H( .جبنة الموزاريال

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

5.900

اون تريو بومودورو ثالثة انواع من الطماطم مع جبنة البوراتا
)H( .بصلصة الريحان

Bresaola e Wild Rucola Air-cured beef,

5.900

 طماطم مع شرائح جبنة،بريساوال وايلد روكوال لحم بقري
)H( .البارميجيانو ريجيانو

Vegetariana Eggplant, zucchini, bell peppers,

4.900

 طماطم مع جبنة، فطر، فلفل حلو، كوسة،نباتية باذنجان
)H( .الموزاريال

Speziato Peperoni Manzo Spicy beef

5.500

بيبروني اللحم البقري الحار بيبروني حار باللحم البقري مع
)H( .جبنة الموزاريال

Salsiccie di Pollo Chicken, mushrooms,

5.900

)H( . فلفل أخضر وزيتون، بصل، فطر،نقانق الدجاج دجاج

mussels, tomato and Mozzarella. (H)

tomato and Parmigiano-Reggiano shavings. (H)

mushrooms, tomato and Mozzarella. (H)

pepperoni and Mozzarella. (H)

onions, green peppers and olives. (H)

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian

)H) (V(

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

Chef’s Signature

أطباقالشيف

Starters

المقبالت

BD

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

22.000

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

8.900

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

()H

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

Hot Appetizers

المقبالتالساخنة
اسكالوب ملكي مشوي اسكالوب ملكي مستورد (3
قطع) مع بوريه البطاطس وشراب الكرنب)H( .

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

19.500

8.500

األطباقالرئيسية

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي

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

Main Courses

سمكة سيباس كاملة سمك السيباس الفرنسي المشوي 22.000
( 450جرام تقريبًا) مع المورلس والهليون األبيض والبازالء)H( .

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

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

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

Lamb loin Marinated and Slow cooked lamb 13.900
loin, served with vegetables sauté, potato
fondant, Rosemarry and lamb jus.

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

Tea Experience

Served from 4:00PM until 7:00Pm

Classic Sandwiches Cold sandwich with

choice of tuna, chicken, smoked turkey &
cheese, grilled vegetables.

BD
12.300
(Served
for 2 pax)

French Mini Gateaux Hand crafted by our

.جاتوه فرنسي صغير مخبوز على يد طاهي المعجنات لدينا

pastry Chef.

اختيارك من مجموعة الشاي

Choice of Tea from our Tea Selection.

COFFEE

Today’s Brew
Caffé Mocha
Caffé Vanilla

ESPRESSO

Espresso
Macchiato
Cappuccino
Caramel Cappuccino
Americano

LATTE

Classic
Mocha
Vanilla
Caramel
Dark Chocolate
White Chocolate

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian

ساندويتشات كالسيك
ساندويتش مع اختيارك من التونة أو الدجاج أو الديك الرومي
.المدخن والجبنة والخضروات المشوية

. شوكوالتة وزبيب مع قشطة وكومبوت التوت،خالية

raisin with clotted cream and berry compote.

Served from 7:00am until 11:00Pm

مساء
7  عصرًا حتى4 يقدم من الساعة
ً

كعكات مخبوزة طازجة

Freshly Baked Scones Plain, Chocolate &

BEVERAGE MENU

شاي بعد الظهر في صالة ويندهام

BD

2.250
2.250
2.250

المشروبات

مساء
11:00 صباحا حتى
7:00 يقدم من
ً
ً

قهوة

مشروب اليوم
موكا
فانيال

اسبرسو

1.500
1.500
2.250
2.250
2.250

اسبرسو
مكياتو
كابتشينو
كابتشينو الكراميل
امريكانو

2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250

كالسيك
موكا
فانيال
كاراميل
شوكوالتة داكنة
شوكوالتة بيضاء

التيه

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

BD
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250
2.250

المشروبات الباردة
امريكانو
قهوة مثلجة
التيه مثلج
التيه مثلج ُمنكه
شاي مثلج بالليمون أو الخوخ
شاي التيه مثلج

مشروبات ساخنة

2.250
2.250
2.250

شاي التيه
شوكوالتة ساخنة
فانيال ساخنة

مثلجات

2.250
2.250
2.250
2.250

فانيال
موكا
كراميل
شوكوالتة داكنة أو بيضاء

المشروباتالمثلجة

ICED DRINKS

Americano
Iced Coffee
Iced Latte
Iced Flavored Lattes
Iced Tea lemon or peach
Iced Tea Lattes

HOT DRINKS
Tea Latte
Hot Chocolate
Hot Vanilla

ICE BLENDED

Vanilla
Mocha
Caramel
Dark or White Chocolate

FROZEN DRINKS

2.250

Wyndham Grand Smoothie Pineapple juice,

2.250

Ice cream sandwich Milk, vanilla ice cream

2.250

Strawberry lassi Fresh strawberries, yogurt

شوكوالتة سبرايز آيس كريم الشوكوالتة ،حليب وموز

2.250

Chocolate surprise Chocolate ice cream, milk

عصير الموز بالتوت عصير التوت البري ،موز ،شراب البرتقال

2.250

Banana berry Cranberry juice, banana and

كوكا كوال  ،دايت كوال  ،سبرايت  ،فانتا ،اه غازية معدنية،
ومياه فوّ راة

1.950

Coca cola, Diet Coke, Sprite, Fanta, Tonic
Water, Soda Water

ريد بول  /ريد بول خالي من السكر

3.000

Red Bull/Red Bull sugar free

تفاح ،مانجو ،برتقال ،فراولة ،توت بري ،أناناس

1.950

عصير الليمون
عصير ليمون بالنعناع

2.250

سموثي ويندهام جراند عصير األناناس ،كريمة جوز الهند،
عصير جريب فروت
ساندويتش آيس كريم آيس كريم فانيليا مع بسكويت
األوريو بالحليب
السي الفراولة فراولة طازجة ،زبادي مع عسل

عصائر مبردة

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي

coconut cream and grapefruit juice

2.250

and oreo

and honey

and banana

orange sorbet

Chilled Juices

(Apple, Orange, Strawberry, Mango, Pineapple,
)Cranberry

Lemonade
Lemonade with mint

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

MINERAL WATER

BD

SMALL
Evian, France (33cl)
Aquapanna Italy (50cl)

مياه معدنية
صغير

LARGE
Evian, France (75cl)
Aquapanna Italy (1L)

1.900

) مل330(  فرنسا، إيفيان

1.900

) مل500(  إيطاليا،أكوا بانا

3.200
3.200

) مل750(  فرنسا، إيفيان

كبير
) لتر1(  إيطاليا،أكوا بانا

مياه معدنية فوارة

SPARKLING MINERAL WATER
SMALL
Perrier, France (33cl)
San Pellegrino Italy (25cl)

1.900

) مل330(  فرنسا،بيرييه

1.900

) مل250(  إيطاليا،سان بيليجرينو

LARGE
Perrier, France (66cl)
San Pellegrino Italy (75cl)

3.200

) مل660(  فرنسا،بيرييه
) مل750(  إيطاليا،سان بيليجرينو

(H) Healthy Choice (V) Vegetarian

صغير

كبير
3.200

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

