BREAKFAST MENU
Served Daily from 6:30 AM to 11:00 AM

قائمة الفطور
BD

صباحا١١
صباحا حتى الساعة الـ
٣٠ :٦ تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً
ً

TRADITIONALLY LOCAL - Choice of Fresh
10.000
Juice, Fresh Seasonal Fruit Plate, Two Eggs
cooked any style, Foul Medames, Labneh,
Makdous, Halloumi, mixed Olives, Tomato,
Cucumber and Oriental Pickles. Basket of
Arabic Breads, Freshly brewed Coffee or
Breakfast Tea. (H)				
					

َ  خيار- الفطور المحلي
 طبق،ُك من العصائر الطبيعية
 بيضتان مطبوختان،من الفواكه الموسمية الطازجة
، مكدوس، لبنة، فول مدمس،بالطريقة التي تختارها
 وسلة من، مخلل، خيار، طماطم، زيتون،جبن حلومي
)H( .الخبز العربي مع خيارك من القهوة أو الشاي

CONTINENTAL - Choice of Fresh Juice,
8.000
Freshly baked morning pastries with Fruit
Preserves, Honey and Butter, Toasted
Bread, Fresh Seasonal Fruit Plate, Freshly
brewed Coffee or Breakfast Tea. (H)		
				

َ  خيار- الفطور الكونتينينتال
ُك من العصائر
 المعجنات المخبوزة يوميًّا مع مربّى،الطبيعية
 عسل، طبق من الفواكه الموسمية الطازجة،الفواكه
 مع خيارك من القهوة أو، خبز محمص،مع الزبدة
)H( .الشاي

AMERICAN BREAKFAST - Choice of Fresh
Juice, Fresh Seasonal Fruit Plate, Two Eggs
cooked any style served with Turkey Bacon,
Chicken Sausage, Hash Browns, Blistered
Tomatoes and Sautéed Mushrooms,
Freshly baked morning pastries with Fruit
Preserves, Honey and Butter, Toasted
Bread, Freshly brewed Coffee or Breakfast
Tea. (H)

ADDITIONAL BREAKFAST OPTIONS
YOGURT – Choice of Plain, Low-fat or Mix
Fruit. (V) (H)

10.000

BD

َ  خيار- الفطور األمريكي
،ُك من العصائر الطبيعية
 بيضتان،طبق من الفواكه الموسمية الطازجة
ّ
،تفضلها مع اللحم المقدد
مطبوختان بالطريقة التي
 الطماطم، الهاش براونز،باإلضافة لنقانق الدجاج
 المعجنات المخبوزة يوميًّا، مشروم سوتيه،المطبوخة
 خبز محمص مع، عسل مع الزبدة،مع مربّى الفواكه
)H( .خيارك من القهوة أو شاي اإلفطار

خيارات إضافية للفطور

3.000

 مع الفواكه، قليل الدسم، خيارك من العادي- الزبادي
)V) (H( .المشكلة

BIRCHER MUESLI – Rolled Oats, Apple,
Honey, Almonds, Berries. (H)		

4.000

، لوز، عسل، تفاح، رقائق الشوفان- طبق بيرشر موسلي
)H( .توت

OATMEAL – Honey, Almonds, Berries. (V)

4.000

)V( . توت، لوز، عسل- طبق دقيق الشوفان

SELECTION OF COLD CEREALS –
With warm, cold low fat, full cream Soya or
Rice Milk. (V)

3.500

SEASONAL FRUIT PLATTER – Fresh Seasonal
Sliced Fruits. (V)

ُّ ُمختارات الحبوب ورقائق
 مع الحليب البارد أو- الذرة
 قليل الدسم أو كامل الدسم أو مع،الحليب الساخن
)V( . أو حليب األرز،حليب الصويا

4.500

BAKER’S BASKET – Homemade Pastries
Selection with preserves. (V)

3.500

 فواكه موسمية طازجة- صحن الفواكه الموسمية
ّ وم
)V( .قطعة
ُ
 ُمختارات من المعجنات المصنوعة- المعجنات
س ّلة
ّ
)V( . مع المربى اللذيذ،لدينا

BD

BREAKFAST SPECIALS

أطباق الفطور الخاصة

BRIOCHE FRENCH TOAST – Cinnamon
Cream, Banana and Maple Syrup. (V)

4.000

، كريمة القرفة- )المحمص (بريوش
الخبز الفرنسي
ّ
)V( . وشراب القيقب،موز

BELGIUM WAFFLES – Whipped Cream,
Chopped Nuts and Maple Syrup, Nutella,
Honey. (V)

4.000

 مكسرات، كريمة مخفوقة- خبز الوافلز البلجيكي
)V( . عسل، نوتيال، شراب القيقب،مجروشة

BLUEBERRY PANCAKES – Fresh Blueberries,
Honey Mascarpone Cream, Canadian Maple
Syrup, Chopped Almonds. (V)

4.000

 كريمة، عسل، توت برّي طازج- البانكيك بالتوت البرّي
)V( . لوز مجروش، شراب القيقب الكندي،الماسكاربون

CHEESE SELECTION – Cheddar, Emmenthal
and Feta Cheese.

5.500

 جبنة، جبنة اإليمينتال، جبنة الشيدر- خيارات الجبنة
.الفيتا

COLD CUTS PLATTER – Beef Salami, Chicken
Mortadella, Turkey Ham, Lebanese Pickled
Vegetables.

6.000

، مارتديال الدجاج، سالمي اللحم- صحن المقبّالت الباردة
. مخلل الخضروات اللبناني،تركي هام

(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 & 10% VAT.

BD

BREAKFAST MAINS

أطباق الفطور الرئيسية

EGGS BENEDICT – Poached Eggs,
Turkey Ham, Toasted English Muffin and
Hollandaise.

5.000

 بيض مسلوق مع التركي هام- بيض البانديكيت
.والمفن االنجليزي مع صلصة الهولنديز

EGGS & BACON – Two Eggs any style, Grilled
Bacon, Hash Browns.

5.000

 بيضتان مطبوختان بالطريقة- البيض مع لحم الباكون
.  وهاش براونز، لحم باكون مشوي،التي تختارها

SCOTTISH SMOKED SALMON BAGEL –
Cream Cheese, Shaved Onions, Capers.

6.000

 جبنة- بيغل سمك السلمون السكوتلندي المدخن
َ  براعم، حلقات البصل،كريمية
.الكبَر

CREATE YOUR OMELETTE – Choose from
Smoked Bacon, Ham, Smoked Salmon,
Onion, Mushrooms, Spinach, Peppers,
Tomato, Cheddar, Feta, Goats Cheese, Fine
Herbs. Served with Hash Browns and Choice
of Toast.

5.000

ّ
،المدخن
 خيارك من الباكون- خصص
ّ الم
ُ طبق األومليت
، السبانخ، الفطر، البصل، السلمون المدخن،التركي هام
، جبنة الماعز، جبن الفيتا، جبن الشيدر، الطماطم،الفلفل
ّ
المفضل من
 تقدم مع الهاش براونز وخيارك،األعشاب
.الخبز المحمص

BREAKFAST ARABIA

BD

لفطور العربي

TRADITIONAL FOUL MADAMES – Stewed
Broad Beans, served with traditional
condiments, Organic Olive Oil, Arabic Bread.
(V) (H)

3.500

 الفاصوليا المطهيّة مع البهارات- الفول المدمس
)H) (V( .التقليدية وزيت الزيتون والخبز العربي

ARABIC BREAKFAST PLATE – Grilled
marinated Halloumi, Zaatar, Labneh,
Hummus, Tomatoes, Cucumber and
marinated mix Olives, Arabic Bread. (V)

5.000

،) جبن الحلومي الطري (مشوي- طبق الفطور العربي
 الخبز, خيار وزيتون مشكل، طماطم، حمص، لبنة،زعتر
)V( .العربي

SHAKSHUKA – Eggs scrambled in Tomato
Sauce, Onion and Cumin. Served with Arabic
Bread. (V)

5.000

 بيض مخفوق مع صلصة الطماطم- شكشوكة
)V( . يقدم مع خبز عربي،والبصل والكمون

HOMEMADE MANAKISH BAKED IN
THE OVEN
Sesame Zaattar Herbs.

2.000

األعشاب بالزعتر والسمسم

Mixed Akawi and Mozzarella Cheese.

2.500

خليط جبنة عكاوي وجبنة الموتزاريال

Minced Lamb.

3.000

لحم الضأن المفروم

مناقيش مخبوزة في الفرن

KIDS BREAKFAST

BD

PB SANDWICH – Peanut Butter and Banana
Multi Cereal Bread. (V)

2.900

 زبدة الفول السوداني- ساندويتش الفول السوداني
)V( .الحبوب
ُ مع خبز الموز المتعدد

MINI CROQUE – Toasted Ham and Cheese
Sandwich.

2.900

. ساندويتش الهام والجبن المحمص- ميني كروك

(H) HEALTHY CHOICE (V) VEGETARIAN
(S) SPICY

فطور األطفال

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 & 10% VAT.

المتاحة طوال اليوم
القائمة ُ

ALL DAY MENU

مساء
تقدم يوميًا من الساعة الـ  ١٢:30ظهرًا حتى الساعة الـ 10:30
ً

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM
BD

SOUPS

شوربة مينيسترون  -شوربة إيطالية ذات قوام كثيف،
مع الخضروات الشهيّة)V( .

3.500

MINESTRONE SOUP - Minestrone is a thick
Soup of Italian origin made with Vegetables.
)(V

شوربة التوم يم  -شوربة تايلندية هوت أند ساور،
مطبوخة مع المأكوالت البحرية)S( .

5.000

TOM YUM SOUP - Hot and Sour Thai Soup
		)cooked with Seafood. (S

شوربة الفطر البرّي  -أنواع الفطر البري المشكلة مع
زيت الكمأة األسود)V( .

4.000

WILD MUSHROOM SOUP – A fine variety of
)wild Mushroom with Black Truffle Oil. (V

شوربة العدس العربيّة  -شوربة العدس التقليدية،
المحمص)V( .
تقدم مع الخبز العربي
ّ

3.500

ARABIC LENTIL SOUP – Traditional Lentil
)Soup served with toasted Arabic Chips. (V

شوربة الحريرة  -شوربة مغربية تقليديّة ُتقدم مع
الليمون والتمر .

3.500

HARRIRA SOUP – Traditional Moroccan
Soup with Lemon & Dates.

أطباق الشوربة

SALADS

أطباق السلطة

BD

سلطة الروبيان واألفوكادو  -مصنوعة من الروبيان
والمكونات الطازجة باإلضافة الى األفوكادو ،والطماطم،
والبصل األحمر ،باإلضافة للكزبرة مع عصير الاليم ّ
ورشة
من زيت الزيتون.

7.500

AVOCADO SHRIMP SALAD - Made with
Shrimp and the freshest ingredients,
Avocados, Tomatoes, Red Onion and
Cilantro tossed with some freshly squeezed
Lime Juice and a touch of Olive Oil.

سلطة سيفيشي دي كامرون  -مطبوخة بالروبيان،
والطماطم ،والكزبرة ،والبصل وعصير الاليم.

7.500

CEVICHE DE CAMARON – Made with
Shrimps, Tomatoes, Cilantro, Onion and
fresh squeezed Lime Juice.

سلطة كاني  -خليط من سرطان البحر المقطع مع
صلصة المايونيز اليابانية.

6.500

KANI SALAD – Combination of shredded
Crab Sticks with a Japanese Mayonnaise
Dressing.

سلطة كوب  -مكونة من خضار ورقية مقطعة،
طماطم ،صدور الدجاج ،بيض مسلوق ،أفوكادو وصلصة
الرانش.

6.500

COB SALAD - Made with chopped Salad
Greens, Tomato, Chicken Breast, Hard-boiled
Eggs, Avocado, and Ranch Dressing.

سلطة الكينوا والهليون  -بروكلي على البُخار ،كينوا،
هليون ،مع صلصة األعشاب اإليطالية)H) (V( .

6.000

– QUINOA AND ASPARAGUS SALAD
Steamed Broccoli, Quinoa, Asparagus, mixed
)with Italian Herb Dressing. (V) (H

الخاصة بالويندهام  -الخس
سلطة سيزر بالدجاج
ّ
مكعبات الخبز بالثوم،
الصغير ،جبن البارميزان ،األنشوفة،
ّ
صلصة السيزر ،مع الدجاج المشوي.

6.500

– WYNDHAM CHICKEN CAESAR SALAD
Baby Gem Lettuce, Parmesan Shavings,
Anchovies, Garlic Croutons, Caesar Dressing,
Roasted Chicken.

) (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 .%10

COLD MEZZA

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

المقبالت الباردة
مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

FATTOUCH SALAD - Levantine Salad
made from fried pieces of Arabic Flat
Bread, combined with mixed Greens and
Vegetables.

3.000

 سلطة شاميّة مكونة من قطع الخبز- سلطة الفتوش
.العربي المقلي مع تشكيلة الخضروات

TABBOULEH - Levantine Salad made of
finely chopped Parsley, with Tomatoes, Mint,
Onion, Bulgur, and seasoned with Olive Oil,
Lemon Juice, Salt and Pepper.

3.000

 سلطة شاميّة مكونة من البقدونس المفروم- تبولة
 مع زيت، والبرغل، والبصل، والنعناع،مع الطماطم
. والملح والفلفل األسود، وعصير الليمون،الزيتون

BEETROOT AND ROCCA SALAD – Made
of Beetroot, Mushroom and served with
Balsamic Dressing.

3.000

 مكونة من الشمندر- سلطة الشمندر والجرجير
. وتقدم مع صلصة البلسميك،والفطر

HUMMUS - Mashed Chickpeas blended with
Tahini Sauce and Lemon Juice.

3.000

. الحمص المهروس بالطحينة وعصير الليمون- الحمص

MUTABAL – Smoked Eggplant with Tahini
Sauce, Olive Oil and Fresh Lemon Juice.

3.000

 مع زيت الزيتون، باذنجان مشوي بالطحينة- متبل
.وعصير الليمون الطازج

BABA GHANOUSH - Consists of mashed
cooked Eggplant, Olive Oil, Lemon Juice and
various Capsicums.

3.000

، مكوّ نة من باذنجان المطبوخ والمهروس- بابا غنوش
.  وعصير الليمون والفلفل الحلو،مع إضافة زيت الزيتون

VINE LEAVES (8 PCS) – Leaves rolled and
stuffed with mixtures of Rice, Tomato and
Parsley.

3.500

 ورق عنب ملفوف بحشوة األرز- ) قطع8( ورق عنب
.والطماطم والكزبرة

LABNEH WITH GARLIC - Strained Yogurt
mixed with Garlic and Fresh Mint.

3.000

ّ
 مع خليط الثوم والنعناع،مصفى
 زبادي- لبنة بالثوم
.الطازج

HOT MEZZA

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

المقبالت الساخنة
مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

FRIED KEBBEH (6 PCS) - Filled with Lamb
Meat, Onions, Pine nuts and Spices.

4.200

، والبصل، محشية بلحم الضأن- ) قطع6( كبة مقلية
. والبهارات،والصنوبر

SPINACH FATAYER (6 PCS) - Savoury Pies
stuffed with Spinach. (V)

3.200

 فطائر شهيّة محشية- ) قطع6( فطائر السبانخ
)V( .بالسبانخ

MEAT SAMBOUSSEK (6 PCS) - Closed
Meat Pies with filling of Meat, Onions and
Spices.

3.200

 الفطائر اللذيذة بحشوة- ) قطع6( سمبوسة اللحم
.اللحم والبصل والبهارات

CHEESE ROLLS (6 PCS) - Filled of grated
Cheese.

3.200

.  محشية بالجبن المبشور- ) قطع6( لفائف الجبنة

NAKANEK BIL FUKHARRA - Sautéed in
their own Juices and then seasoned with
Pomegranate Molasses.

5.500

ّ
عدة على طريقة السوتيه ومتبّلة
نقانق
ّ  ُم- بالفخارة
.بدبس الرمان

SOUJOUK BIL FUKHARRA – Sautéed with
Tomatoes and Onions. (S)

5.500

ّ
عد على طريقة السوتيه
سجق
ّ  ُم- بالفخارة

CHICKEN LIVER – Sautéed Chicken Liver
with Pomegranate Sauce.

3.500

(H) HEALTHY CHOICE (V) VEGETARIAN
(S) SPICY

)S( .مع الطماطم والبصل
معدة على طريقة السوتيه
 كبدة دجاج- كبدة الدجاج
ّ
.مع صلصة الرمان

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 & 10% VAT.

الوجبات الخفيفة والمقبالت

BD

TV SNACKS AND APPETIZERS
Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
تقدم يوميًا من الساعة الـ  ١٢:30ظهرًا حتى الساعة الـ 10:30
ً
أصابع جبنة الموتزاريال  -تقدم مع صلصة المارينيرا .

5.900

MOZARELLA CHEESE STICKS - Served with
Marinara Sauce.

صلصة التارتار.
كاالماري مقلي  -يُقدم مع َ

5.900

FRIED CALAMARI – Served with Tartar
Sauce.

تمبورا الروبيان  -مقليّة ومغمسة بالبقصمات ،تقدم
مع صلصة التمبورا.

7.900

PRAWN TEMPURA – Dipped in Batter and
Fried, served with Tempura Sauce.

قطع الهاالبينيو  -محشية بالجبن الكريمي ،تقدم مع
صلصة الرانش.

5.900

JALAPENO POPPERS - Filled with a creamy
Cheese filling, served with Ranch Dressing.

مغمس بخلطة
داينميت الروبيان  -روبيان بالبقصمات،
ّ
المايونيز وصلصة السريراتشا.

7.900

DYNAMITE SHRIMPS - Battered Shrimp
coated in a mixture of Mayonnaise and
Sriracha Sauce.

السمك والبطاطا المقلية  -الهامور بالبقصمات،
مع صلصة التارتار وصلصة األيولي بالثوم باإلضافة إلى
البطاطس المقلية.

7.900

FISH & CHIPS – Battered Hammour, Tartar
Sauce, Garlic Aioli and French Fries.

قطع بفالو الدجاج  -تقدم مع صلصة الباربكيو.

5.900

BUFFALO CHICKEN LOLLIPOP – Served with
				 BBQ Dressing.

أصابع السبرينغ رول المقرمشة ( 6قطع)  -أصابع
الجبن ُتقدم مع صلصة سويت أند تشيلي)V( .

5.500

CRISPY SPRING ROLLS (6 PCS) – Chilli
Coriander Salad served with Sweet Chilli
)Sauce. (V

السندويتشات

BD

SANDWICHES
Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
تقدم يوميًا من الساعة الـ  ١٢:30ظهرًا حتى الساعة الـ 10:30
ً
برغر الدجاج  -صدر دجاج بدون جلد وعظام ،خبز
السمسم ،الخس ،البصل المقلي المقرمش ،مع جبنة
الشيدر .يُقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الكولسلو.

7.500

CHICKEN BURGER – Boneless and skinless
fried chicken Breast, Sesame Bun, Lettuce,
crispy fried Onion, Cheddar Cheese, served
with French Fries and Coleslaw Salad.

ساندويتش الحلومي  -الجبن المقرمش والمملح في
خبز التشيباتا مع شرائح الطماطم ،والخيار ،والخس
ومعجون الزيتون .تقدم مع البطاطس المقلية
والسلطة الخضراء.

7.500

HALLOUMI SANDWICH – Salty and crispy
Cheese in Ciabatta Bread with a slice of
Tomatoes, Cucumbers, Lettuce and Olive
Paste served with French Fries and Green
		Salad.

دجاج الفاهيتا  -خليط دجاج الفاهيتا مع جبن الشيدر
األصفر في خبز البانيني .يُقدم مع البطاطس المقلية،
الغواكامولي والكريمة الحامضة.

7.500

CHICKEN FAJITA – Chicken Fajita mixture
topped with yellow Cheddar Cheese in
Panini Bread served with French Fries,
Guacamole and Sour Cream Sauce.

) (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 .%10

BEEF PHILADELPHIA – Thinly sliced and
grilled Ribeye Steak, Orange Cheddar
Cheese, Onions, in a Ciabatta Bread with
French Fries and Fresca Salsa.		

8.900

 مع جبن، شرائح الريب آي المقطعة- لحم الفيالديلفيا
 تقدم مع البطاطس.الشيدر والبصل في خبز التشيباتا
.المقلية وصلصة الفريسكا

DYNAMITE SEAFOOD SANDWICH –
Battered Seafood coated in a mixture of
Mayonnaise and Sriracha Sauce served in
Panini Bread with Curly Fries and Coleslaw
Salad.					

8.900

 مأكوالت بحرية- ساندويتش المأكوالت البحرية
 تقدم في.مغمسة بخليط صلصة المايونيز والسريراتشا
ّ
خبز البانيني مع طبق جانبي من البطاطس المكرملة
. وسلطة الكولسلو

CHICKEN QUESADILLAS - Chopped Onions,
Peppers, Tomatoes, Corn, Cilantro and
Pepper Jack Cheese in Tortilla Bread with
French Fries, Guacamole, Sour Cream and
Tomato Salsa.

7.500

، ذرة، طماطم، فلفل، بصل مفروم- كاساديا الدجاج
 ُتقدم مع. مع جبنة البيبر جاك في خبز التورتيال،كزبرة
 والكريمة حامضة، والغواكامولي،البطاطس المقلية
.مع صلصة الطماطم

WYNDHAM BURGER – Angus Beef Patty,
Sesame Bun, Lettuce, Grilled White Onion,
Cheddar Cheese, served with French Fries
and Coleslaw Salad.

9.900

، خبز السمسم، قطعة لحم أنغوس- برغر ويندهام
 يقدم مع. جبن الشيدر، بصل ابيض مشوي،خس
. البطاطس المقلية وسلطة الكولسلو

WYNDHAM CLUB SANDWICH – Roasted
Chicken, Maple cured Veal Bacon, Fried Egg,
Lettuce, Tomato, Mayonnaise served with
French Fries and Coleslaw Salad.

7.000

 لحم، الدجاج المشوي- كالب ساندويتش ويندهام
، طماطم، خس، بيض مقلي،المقدد بالقيقب
العجل
ّ
. يقدم مع البطاطس المقلية وسلطة الكولسلو،مايونيز

BAKED PIZZA

BD

أطباق البيتزا

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

MARGARITA – Tomato, Mozzarella Cheese
and Basil topped with Oregano. (V)

6.500

، جبن الموتزاريال، مكونة من الطماطم- بيتزا المارغاريتا
)V( . مع األوريجانو،والريحان

FRUTTI DI MARE - Shrimps, Calamari,
Mussels, Marinara Sauce and Mozzarella
topped with Oregano.			

7.900

، والحبار، مكونة من الروبيان- بيتزا فروتي دي ماري
.  وجبنة الموتزاريال مع األوريجانو، وصلصة المرينارا،والمحار

PEPPERONI MANZO – Spicy Beef Salami,
Olives, Mozzarella, Marinara Sauce, topped
with Oregano.

7.900

 جبن، زيتون، لحم السالمي الالذع- بيتزا الببروني
. صلصة المارينارا مع األوريجانو،الموتزاريال

SALSICCIA DI POLLO – Chicken Slices,
Mushrooms, Onions, Mozzarella, topped
with Oregano.

7.900

 مع، مكونة من قطع الدجاج- بيتزا ساليسيا دي بولو
. وجبن الموتزاريال مع األوريجانو، والبصل،الفطر

CALZONE – Oven-baked folded Pizza,
stuffed with Salami, Turkey Ham, Cheese,
Mushroom, Artichoke, & Bell Peppers.

7.900

،عدة في الفرن
 البيتزا المطويّة- بيتزا كالزون
ّ والم
ُ
 مع الجبن، والديك الرومي،محشية بلحم السالمي
. والفلفل الحلو،والفطر والخرشوف

(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 & 10% VAT.

أطباق الباستا والريزوتو

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
تقدم يوميًا من الساعة الـ  ١٢:30ظهرًا حتى الساعة الـ 10:30
ً
6.500

اصنع الباستا الخاصة بك

PASTA & RISOTTO

CREATE YOUR OWN PASTA
YOUR CHOICE OF - Spaghetti, Penne,
Pappardelle, Fusilli.

خيارك من الباستا  -سباغيتي ،بيني ،بابارديل ،فوسيلي.
تقدم مع خيارك من الصلصة  -بولونيز ،نابوليتانو،
كاربونارا ،صلصة الريحان ( ،)Vأرابياتا ( ،)Sصلصة الفريدو،
صلصة الطماطم والكريمة.

 SERVED WITH YOUR CHOICE OF SAUCEBolognese, Napolitano, Carbonara, Pesto (V),
Arrabiata (S), Alfredo, Tomato & Cream.

ومع خيارك من اإلضافات  -دجاج ،المأكوالت البحرية،
الخضروات .

ADD ON - Chicken, Seafood, Vegetables.

الزانيا بولونيز  -مكونة من صلصة البولونيز ،لحم البقر
المفروم مغطاة بجبن الموتزاريال.

6.900

LASAGNA ALLA BOLOGNESE - Bolognese
Sauce, Ground Beef and topped with
Mozzarella Cheese.

لينغوين فونغولي  -مكونة من سوتيه المحار مع
زيت الزيتون وصلصة الطماطم اإليطالية ،مع البهارات
اإليطالية وجبن البارمزان.

6.900

LINGUINE ALLE VONGOLE – Sautéed Clams
with Olive Oil, Italian Tomato Sauce, Italian
Herbs and Parmesan Cheese.

فوتشيني الفطر مع زيت الكمأة  -مكونة من صلصة
األلفريدو ،والفطر األبيض وجبن البارميزان مع زيت الكمأة
األبيض.

6.500

FETTUCCINI WITH MUSHROOM AND
TRUFFLE OIL – Alfredo Sauce, White
Mushroom, Parmesan Cheese and White
Truffle Oil.

لحم الكانيلوني  -مكون من لحم مفروم ،صلصة
الطماطم وجبن البارمزان ،وي ّ
ُغطى بجبن الموتزاريال.

6.900

BEEF CANNELLONI – Minced Beef, Tomato
Sauce, Parmesan and topped with
Mozzarella Cheese.

الالزانيا اإليطاليّة بالخضروات  -مكونة من الخضروات
المشكلة وصلصة الطماطم ،ومغطاة بجبن الموتزاريال.

6.000

AUTHENTIC ITALIAN VEGETABLE LASAGNA
– Mix Vegetables, Tomato Sauce and topped
with Mozzarella Cheese.

سباغيتي بكرات اللحم  -طبق إيطالي-أمريكي مكون
من السباغيتي ،وصلصة الطماطم مع كرات اللحم.

6.900

اصنع الروزيتو الخاص بك

6.900

 SERVED WITH YOUR CHOICE OF SAUCETomato, Mushroom, Broccoli.

تقدم مع خيارك من الصلصة  -طماطم ،فطر،
بروكلي.

) (Hاختيار صحي ) (Vاختيار نباتي
( )Sحـــــار

		CREATE YOUR OWN RISOTTO
YOUR CHOICE OF - Chicken, Seafood,
Vegetables.

ومع خيارك من اإلضافات  -دجاج ،المأكوالت البحرية،
الخضروات .

روزيتو السبانخ  -مكون من جبن الماسكاربون وزيت
الفطر مع الكريمة.

SPAGHETTI MEATBALLS - Italian-American
dish consisting of Spaghetti, Tomato Sauce
and Meatballs.

6.000

SPINACH RISOTTO – Mascarpone Cheese,
Truffle Oil and Cooking Cream.

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 .%10

ASIAN KITCHEN

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مأكوالت آسيوية
مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

SEAFOOD PAD THAI – Thai Stir-fried Rice
Noodles with Seafood, Tofu, Beansprout,
Peanuts, Garlic Chives, Egg and Pad Thai
Sauce.

8.200

 نودلز األرز المقلي- طبق المأكوالت البحرية التايلندي
 مع، وبراعم الفاصوليا، والتوفو،مع األطعمة البحرية
 الثوم والبيض باإلضافة لصلصة الباد،الفول السوداني
.التايلندية

YASAI YAKISOBA – Vegetable Japanese
Stir-fried Noodles with Shitake Mushrooms,
Capsicum, Onion, Carrots, Scallions, Cabbage,
Bean Sprouts and Yakisoba Sauce. (V)

6.000

 نودلز الخضروات اليابانية المقلية- ياساي ياكيسوبا
، والجزر، والبصل، والفلفل الحلو،مع فطر الشيتاكي
 وبراعم الفاصوليا وصلصة، والملفوف،والبصل األخضر
)V( .الياكيسوبا

SHRIMPS WITH RED THAI CURRY SAUCE
– Stir-fried Shrimps with Carrots, Capsicum,
Onion and Red Thai Curry Sauce served with
Rice on the side. (S)

8.200

 روبيان- الروبيان بصلصة الكاري التايلندية الحمراء
 وصلصة الكاري، والبصل، والفلفل الحلو،مقلي مع الجزر
)S( . يُقدم مع طبق جانبي من األرز.التايلندية

BEEF BLACK PEPPER SAUCE – Stir-fried
Beef with Scallions, Capsicum and Black
Pepper Sauce served with Rice on the
side.

6.600

 اللحم المقلي مع- لحم مع صلصة الفلفل األسود
البصل األخضر والفلفل الحلو مع صلصة الفلفل األسود
.وطبق جانبي من األرز

CHICKEN WITH CASHEW NUTS – Stir-fried
Chicken with Broccoli, Capsicum, Onion,
Cashew Nuts and Asian Sauce served with
Rice on the side .

6.200

 الفلفل، دجاج مقلي مع البروكلي-دجاج بالكاجو
 والكاجو مع الصلصة اآلسيوية يقدم مع، البصل،الحلو
.طبق جانبي من األرز

SWEET AND SOUR CHICKEN – Stir-fried
Chicken with Capsicum, Onion, Pineapple
and Sweet and Sour Sauce served with Rice
on the side.

6.200

 دجاج مقلي مع الفلفل- الدجاج الحلو والحامض
-  والصلصة الحلوة الحامضة، األناناس، البصل،الحلو
.يقدم مع طبق جانبي من األرز

BEEF WITH KOREAN BULGOGI SAUCE –
Crispy sliced Beef sautéed with Scallions and
Bulgogi Sauce served with Rice on the side.

6.600

 شرائح لحم البقر- اللحم بصلصة البولغوغي الكورية
المقلية مع البصل األخضر وصلصة بولغوغلي مع طبق
.جانبي من األرز

INDIAN KITCHEN

BD

مأكوالت هندية

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

BUTTER CHICKEN – Tandoori marinated
Chicken cooked in the creamy Tomato
Sauce with Indian Spices, Cashew Nuts,
served with white Basmati Rice.

7.900

 دجاج تندوري متبل مطبوخ مع صلصة- بتر تشيكن
 يقدم.الطماطم الكريمية مع التوابل الهندية والكاجو
.مع أرز البسمتي األبيض

PRAWN BIRYANNI – Marinated Prawn
with finest Basmati Rice and Indian Spices,
served with Raita Yoghurt dip, Papadam
and Indian mixed Pickles.

9.900

 الروبيان المتبل مع أرز البسمتي بالتوابل- برياني الروبيان
 يُقدم مع تغميسة الزبادي وخبز البابادام،الهندية
.والمخلالت الهندية المشكلة

CHICKEN MALAI TIKKA – Marinated
Tandoor Chicken Breast served with
Chapatti Bread and Mint Chutney.

7.900

 تقدم مع، صدور دجاج تندوري متبلة- دجاج ماالي تكة
.خبز الشباتي وصلصة الشتني بالنعناع

TANDOORI MALAI SHRIMP – Marinated
Tandoor Tiger Shrimps served with Chapatti
Bread and Mint Chutney.		

9.900

، روبيان تايغر بتتبيلة التندوري- روبيان ماالي تندوري
.قدم مع خبز الشباتي وصلصة الشتني بالنعناع
ّ ُت

DUM SUBZ BIRYANI – Marinated Carrots,
Beans, Onion, Tomato with finest Basmati
Rice and Indian Spices, served with Raita
Yoghurt dip and Papadam. (V)

6.900

، والبصل، مع الفاصوليا، تتبيلة الجزر- سبز
َ برياني دَ م
. باإلضافة ألرز البسمتي بالتوابل الهندية،والطماطم
)V( .يُقدم مع تغميسة زبادي الرايتا وخبز البابادام

AJWANI FISH TIKKA – Marinated Tandoor
Hammour Filet, served with Chapatti Bread
and Mint Chutney.

9.900

 يقدم، فيليه سمك الهامور المتبل- تكة عجواني سمك
.مع خبز الشباتي وصلصة الشتني بالنعناع

ROGAN JOSH – An aromatic curried Lamb
dish of Kashmiri origin.

8.900

 طبق لحم الضأن الكشميري بنكهة- روغان جوش
.الكاري

(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 & 10% VAT.

MEDITERRANEAN &
ARABIC KITCHEN

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM
ARABIC MIXED GRILL – Lamb Tikka, Lamb
Kebab, Chicken Taouk and Lamb Chop
cooked over charcoal, served with French
Fries and Garlic Sauce.		
CHICKEN MANDHY – Traditional Yemeni
Saffron Rice cooked with Chicken, topped
with Zereshk and crispy Onions, served with
Yoghurt and Daqqus Sauce.

مأكوالت عربية وشرق أوسطية
مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

15.500  دجاج، كباب لحم، تكة لحم- مشويات عربية مشكلة
، مع قطع لحم الضأن المشوية على الفحم،طاووق
.تقدم مع البطاطس المقلية وصلصة الثوم
7.900

 طبق يمني شعبي من األرز المطبوخ- مندي الدجاج
 بإضافات الزركش والبصل المقلي، مع الدجاج، بالزعفران
. يُقدم مع الزبادي وصلصة الدقوس-

13.500

 يُطهى في المرق مع أضالع لحم-ورق عنب محشي
الضأن

MACHBOUS CHICKEN – Traditional Oriental
flavored Rice cooked with Chicken, topped
with Zereshk and crispy Onions, served with
Yoghurt and Daqqus Sauce.

7.900

 األرز الشعبي المتبل والمطبوخ مع- مجبوس الدجاج
 يُقدم مع. بإضافات الزركش والبصل المكرمل،الدجاج
الزبادي وصلصة الدقوس

MACHBOUS LAMB - Traditional Oriental
flavored Rice cooked with Lamb, topped
with Zereshk and crispy Onions, served with
Yoghurt and Daqqus Sauce.

8.900

 طبق األرز الشعبي مطبوخ مع لحم- مجبوس اللحم
 يقدم مع.الضأن بإضافات الزركش والبصل المكرمل
.الزبادي وصلصة الدقوس

LOCAL HAMMOUR FILET – Cooked with
Bahraini Spices, topped with Fried Onions
and served with Machbous Rice, topped
with Zereshk and Crispy Onions.

9.900

 مطبوخ بالبهارات البحرينية- فيليه هامور محلي
 بإضافات، يتم تقديمه مع أرز المجبوس.والبصل المقلي
.من الزركش والبصل المكرمل

SAMKE HARRA – Baked Fish that is flavored
with Spices and served with Tomato Sauce.
(S)

9.900

 مع صلصة، سمك مطبوخ بالبهارات- سمكة حرة
)S( .الطماطم

VEGETABLE SALONA – Classic Arabian Stew
prepared with Vegetables and served with
White Rice. (V)

7.000

 ُتقدم مع، يخنة عربية مع الخضروات- صالونة خضار
)V( .األرز األبيض

WARAK ENAB – Stuffed Grape Leaves
cooked in broth with Lamb Chops.

. 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
.%10  وضريبة القيمة المضافة بنسبة،%5 وضريبة حكومية بنسبة

( اختيار نباتيV) ( اختيار صحيH)
) حـــــارS(

WESTERN KITCHEN

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

المأكوالت الغربية
مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

OVEN BAKED SALMON - Served with Baby
Fennel, Mashed Potato and Lemon Butter
Sauce.

ُ  يقدم مع نبات- سلمون مطهي في الفرن
12.900  مع،الشمر
.البطاطس المهروسة وصلصة الليمون بالزبدة

CHICKEN ESCALOPE - Breaded Herbs
Chicken, served with French Fries and Tartar
Sauce.				

11.900

 يقدم مع، دجاج بالبقسماط والتوابل- دجاج سكالوب
.البطاطس المقلية وصلصة التارتار

SEAFOOD MIX GRILL – Whole Omani
Lobster, Tiger Prawn, Hammour Filet and
Calamari Marinated and Served With Garlic
Olive Oil Sauce.

24.900

 روبيان، لوبستر عماني كامل- مشويات بحرية مشكلة
 ُتتبّل و ُتقدم مع صلصة زيت-  الحبار، فيليه الهامور،تايغر
.الزيتون بالثوم

LAMB CRUSTED RACK – Marinated and
Coated Lamb Rack served with Roasted
Baby Potato and Tomato Sauce.

17.900

ّ
 يقدم مع، لحم الضأن المتبل- المغطى
لحم الضأن
.البطاطا الصغيرة المشوية وصلصة الطماطم

TENDER GRILLED CHICKEN BREAST WITH
THYME SAUCE – Served with Potato Gratin
and Almond Sautéed Vegetables.

11.900

 يقدم- صدر الدجاج الطري المشوي بصلصة الزعتر
.مع صحن البطاطس وسوتيه الخضروات باللوز

GRILLED SEA BREAM FILLET – Served with
steamed Vegetables, Baked Potato and
Lemon Garlic Butter Sauce.

12.900

 يتم تقديمه مع- فيليه سمك السيبريم المشوي
 والبطاطس المشوية مع صلصة،الخضروات على البخار
.الليمون وزبدة الثوم

GRILLS

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

المشويات
مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

ACCOMPANIED WITH CHOICE OF SAUCE
- Rich Green Peppercorn Sauce, Béarnaise,
Garlic Butter, Mushroom Sauce, Lemon
Butter Sauce.

 صلصة الفلفل األخضر- مع اختيارك من الصلصة
، صلصة الفطر، صلصة زبدة الثوم، صلصة البيرنيز،الحلو
.صلصة زبدة الليمون

ACCOMPANIED WITH CHOICE OF SIDE
DISH - French Fries, Mashed Potatoes,
Steamed Vegetables, Steamed Rice.

، بطاطس مقلية- مع اختيارك من الطبق الجانبي
. أرز على البخار، خضروات على البخار،بطاطس مهروسة

US ANGUS SIRLOIN STEAK (250 grams)

17.900

KING PRAWN (300 grams)

)شريحة لحم السيرلوين األمريكي (أنغوس
) غرام250(

18.900

) غرام300( جمبري

US ANGUS BEEF TENDERLOIN
(250 grams)

18.900

)شريحة لحم التندرلوين األمريكي (أنغوس
) غرام250(

TENDER CHICKEN BREAST
(180 grams)

11.900

) غرام180( صدر دجاج طري

OMANI LOBSTER TAILS (350 grams)

18.900

) غرام350( ذيل اللوبستر العماني

SALMON STEAK (250 grams) 		

12.900

) غرام250( ستيك السلمون

HAMMOUR FILET (180 grams) 		

11.900

) غرام١٨٠( فيليه الهامور

US RIB EYE (250 grams)

18.900

) غرام250( ريب آي

(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 & 10% VAT.

أطباق جانبية

BD

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
تقدم يوميًا من الساعة الـ  ١٢:30ظهرًا حتى الساعة الـ 10:30
ً
يتم تسعير وتقديم كل طبق جانبي بشكل منفرد.

2.500

بطاطس مقلية ،بطاطس مهروسة ،خضروات على
البُخار ،بطاطس مشوية ،أرز ،غراتان البطاطس.

الحلوى

SIDE DISHES
Each Side Dish is priced and served
individually.
French Fries, Mashed Potatoes, steamed
Vegetables, Roasted Potato, steamed Rice,
Potato Gratin.

BD

DESSERTS
Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
تقدم يوميًا من الساعة الـ  ١٢:30ظهرًا حتى الساعة الـ 10:30
ً
كعكة الشوكوالتة  -مع آيس كريم الفانيال.

3.700

CHOCOLATE FUDGE CAKE – Topped with
Vanilla Ice Cream.

تيراميسو  -ماسكربون ،إسبريسو ،مع أصابع البسكويت.

3.700

TIRAMISU – Mascarpone, Espresso, Lady
Finger Biscuit.

قدم مع كوبموت الفراولة.
نيويورك تشيزكيك ُ -ت ّ

3.700

NEW YORK CHEESE CAKE – Served with
Berry Compote.

أم علي  -طبق شعبي من البودينغ اللذيذ مع
المكسرات والزبيب
ّ

3.700

UM ALI- Traditional Arabic pastry pudding
with Nuts and Raisins.

كريم بروليه  -حلوى فرنسية مخبوزة مع السكر البني
المكرمل.

3.700

CRÈME BRULE – French baked Dessert with
Caramelized Brown Sugar.

سلطة الفواكه  -تقدم مع صلصة اكليل الجبل.
()H) (V

3.700

FRUIT SALAD – Served with Rosemary
			)Sauce. (V) (H

بنانا سبليت  -موز ،شوكوالتة ،فراولة وآيس كريم
الفانيال مع المكسرات المجروشة وصلصة الموز
المكرمل.

3.700

BANANA SPLIT – Banana, Chocolate,
Strawberry and Vanilla Ice Cream. Chopped
Nuts and Caramelized Banana Sauce.

فواكه موسمية مقطعة  -مع العسل تغميسة
الزبادي.

5.500

SEASONAL FRESH SLICED FRUITS - Honey
Yoghurt dip.

صحن األجبان المستوردة  -مع العسل ،والمكسرات،
والخبز .

8.000

IMPORTED CHEESE PLATE – Honey, Nuts,
Bread.

) (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 .%10

KIDS MENU

قائمة األطفال

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

APPETIZERS

المقبالت

BD

CRISPY FISH FINGERS – Tartar Sauce

3.900

 صلصة التارتار- أصابع السمك المقرمشة

PRAWN COCKTAIL – Iceberg Lettuce,
Cocktail Sauce.

3.900

. خس ايسبيرغ وصلصة الكوكتيل- كوكتيل الروبيان

MAIN COURSE

BD

MINI WYNDHAM BURGER – Lettuce, Tomato,
Toasted Bun, French Fries.

3.900

 مع الخبز، طماطم، خس-ميني ويندهام برغر
 والبطاطس المقلية،المحمص
ّ

FRIED CHICKEN NUGGETS – With French
Fries.

3.900

. تقدم مع البطاطس المقلية- ناجتس الدجاج المقلي

BD

الحلويات

DESSERT

األطباق الرئيسية

OREO CHEESECAKE – Baked Cheesecake
with Oreo Biscuit and Strawberry
Compote.

2.500

 تشيزكيك مخبوز مع بسكويت- تشيزكيك األوريو
.األوريو وكومبوت الفراولة

SELECTION OF ICE CREAM- Vanilla,
Strawberries, Chocolate.

2.500

.  شوكوال، فراولة، فانيال- خيارات اآليس كريم

BEVERAGE MENU

قائمة المشروبات

Served Daily from 12:30 PM until 10:30 PM

مساء
10:30  ظهرًا حتى الساعة الـ١٢:30 تقدم يوميًا من الساعة الـ
ً

COFFEE

BD

قهوة

Espresso, Macchiato			

2.300

.  ماكياتو،إسبريسو

Filtered Black Coffee, Cappuccino,
Café Latte, Café Mocha.

2.500

 قهوة, قهوة الالتيه، كابتشينو،قهوة أمريكية مفلترة
.الموكا

Hot Chocolate

2.500

شراب الشوكوالتة الساخنة

Turkish Coffee

2.500

قهوة تركية

TEA
Your choice from our wide range of
premium Tea Bush.

FRESH JUICES (H)

BD
2.300

BD

شاي
ّ
المفضل من مجموعتنا الواسعة والمتنوّ عة من
خيارك
.الشاي
)H(

العصائر الطبيعية

Orange			

3.000

عصير البرتقال

Pineapple			

3.000

عصير األناناس

Watermelon			

3.000

ّ
البطيخ
عصير

Carrot Juice

3.000

عصير الجزر

(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 & 10% VAT.

العصائر المنعشة

BD

CHILLED JUICES

عصير التفاح

2.500

		Apple

عصير الفراولة

2.500

			 Strawberry

عصير البرتقال

2.500

Orange

عصير األناناس

2.500

Pineapple

َخيارات سموذي الفواكه الطازجة

BD

FRESH FRUIT SMOOTHIES

ّ
البطيخ.
شمام كوز العسل ،مع
بلش كرش ّ -

3.500

BLUSH CRUSH – Honey Dew Melon and
				Watermelon.

عصير بيري بليتز  -تشكيلة البيري ،مع الموز ،وعصير
الكرانبيري.

3.500

BERRY BLITZ – Berries, Banana and
			Cranberry Juice.

عصير األفوكادو بتوت الع ّليق  -مع البرتقال.

3.500

AVOCADO AND RASPBERRY – With Orange.

BD

YOGURT SMOOTHIES

َخيارات سموذي الزبادي
نايت أت ذا ويندهام  -زبادي ،مع الموز ،والفراولة،
والليمون والعسل.

3.500

NIGHT AT THE WYNDHAM – Yoghurt,
Banana, Strawberry Lemon and Honey.

سموذي البيريز والكرز  -عصير الكرز ،زبادي ،توت الع ّليق،
عنب أحمر وعسل.

3.500

BERRY GOOD CHERRY – Cherry Juice,
Yoghurt, Raspberry, Red Grapes and Honey.

مانجو السي  -زبادي ،عصير برتقال ومانجو.

3.500

MANGO LASSI – Yoghurt, Orange Juice and
Mango.

خيارات سموذي الهوت جوكليت المثلجة

BD

FROZEN HOT CHOCOLATE SMOOTHIES

الموز

3.500

					Banana

األوريو

3.500

				Oreo

عصير الفراولة

3.500

Strawberry

يتم تقديم جميع أنواع سموذي المث ّلجة مع الكريمة
المخفوقة.

خيارات الميلك شيك

All frozen hot Chocolate Smoothies served
with Whipped Cream.
BD

MILK SHAKES

فراولة أالسكا  -فراولة ،موز مع آيس كريم الفانيال.

3.500

STRAWBERRY ALASKA – Strawberries,
		Banana, Vanilla Ice Cream.

مخفوق األناناس  -أناناس ،آيس كريم الفانيال مع حليب
جوز الهند.

3.500

PINEAPPLE WHIP – Pineapple, Vanilla Ice
			Cream, Coconut Milk.

موز مع التمر  -موز ،تمر مع آيس كريم الفانيال.

3.500

BANANA AND DATE – Banana, Date and
		Vanilla Ice Cream.

) (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 .%10

BD

HEALTHY CHOICES (H)

)H( خيارات صحية

C EXTREME – Orange Lemon and Black
Salt.

3.500

. مع ملح اسود، ليمون، برتقال- سي إكستريم

THE ANTI-AGING – Apple, Celery, Cucumber,
Kale, Lemon, Orange Parsley.		

3.500

، ليمون، كيل، خيار، كرفس، تفاح- مشروب الشباب
.برتقال وبقدونس

THE ENERGIZER – Orange, Strawberry,
Banana .			

3.500

 فراولة وموز، برتقال- ذا إنيرجايزر

BD

ICED TEAS

الشاي البارد

Peach 						
3.500
					
Lemon
3.500
BD

SOFT DRINKS

شاي الخوخ
شاي الليمون

مشروبات غازية

Assorted Soft Drinks 			

2.200

مشروبات غازية متنوعة

Tonic Water, Soda Water			

2.200

،مياه غازية مياه التونيك

Red Bull				

3.200

ريد بول

Red Bull Sugar Free			

3.200

رد بول بدون سكر

BD

MINERAL WATER

مياه معدنية

SMALL

حجم صغير

Evian, France 				

2.000

 فرنسا،إيفيان

Aquapanna, Italy 			

2.000

 إيطاليا،أكوابانا

LARGE

حجم كبير

Evian, France 				

3.000

 فرنسا،إيفيان

Aquapanna, Italy

3.000

 إيطاليا،أكوابانا

SPARKLING MINERAL WATER

BD

SMALL

مياه معدنية فوّ ارة
حجم صغير

Perrier, France 				

2.200

 فرنسا،بيريير

San Pellegrino, Italy 			

2.200

 إيطاليا،سان بيليغرينو

LARGE

حجم كبير

Perrier, France 				

3.200

 فرنسا،بيريير

San Pellegrino, Italy

3.200

 إيطاليا،سان بيليغرينو

(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,
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