STARTERS

المقبالت

Arabic Hot Mezzeh Selection
Lamb makanek

BD
2.100

7 spice sausages, onion, capsicum, pomegranate molasses

Sautéed shrimps

2.100

دينار بحريني

تشكيلة مازة ساخنة

2.100

مقانق لحم الضأن

2.100

روبيان سوتيه

 دبس الرمان، فلفل أحمر، بصل، حبات نقانق متبلة7

Stewed olives, capsicum, lime

Cheese borek

2.500

2.500

Caramelized onion and capsicum filling

Cheese or lamb sambousek

2.100

Cheese or minced lamb stuffed crispy dough
All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

2.100

 ليم، فلفل أحمر،يخنة الزيتون

بوريك الجبن

حشوة البصل المقلي والفلفل األحمر

سمبوسك الجبن أو لحم الضأن

شطيرة مقرمشة محشوة بالجبن أو لحم الضأن المفروم
. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل
. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

Fattet Hummus Bi Laban

1.900

Chickpeas, lemon, sesame puree with Yogurt Casserole

Kibbeh labanieh

2.900

1.900

فتة حمص باللبن

2.900

كبة لبنية

 بوريه السمسم مع كسرولة لبن، ليمون،حمص

لحم الضأن المفروم والصنوبر بصلصة اللبن والثوم

Minced lamb and pine seeds in yogurt-garlic sauce

STARTERS

المقبالت

Soups
Traditional Arabic lentil soup

BD
2.300

crispy garlic croutons
All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

دينار بحريني

الشوربة

2.300

شوربة عدس عربية تقليدية

كروتون مقرمش بالثوم

. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل
. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

Seafood soup

3.200

3.200

شوربة مأكوالت بحرية

3.000

شوربة حريرة مغربية

Oriental spices

Moroccan Harira soup

3.000

Tadouira, tomatoes, lentils, chickpeas, onions

Homemade bread

الساندويتشات

3.900

Served with pickles, garlic sauce and French fries

Beef shawarma

 بصل، حمص، عدس، طماطم،تدويرة

خبز بالطريقة المنزلية

Sandwiches

Chicken shawarma

بهارات شرقية

4.500

3.900

شاورما دجاج

4.500

شاورما لحم

 بطاطا مقلية، صلصة الثوم،تقدم مع مخلل

Served with pickles, garlic sauce and French fries

 بطاطا مقلية، صلصة الثوم،تقدم مع مخلل

All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.

. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل

“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

MAINCOURSES

األطباق الرئيسية

Baharat signature dish

BD

دينار بحريني

طبق بهارات الشهير

Braised local lamb shoulder (serves 2 guests)
(preparation 20 minutes)
13.000

)كتف ضأن بلدي يحضر على نار هادئة (يكفي شخصين

marinated with homemade “Baharat” spices, cumin sauce,
cloves rice

 أرز، قرنفل، صلصة الكمون،متبل بتوابل "بهارات" بالطريقة المنزلية

13.000

Tagine selection

Traditional seafood tagine

) دقيقة20 (يحضر خالل

تشكيلة الطاجن
5.900

Fish, prawns, calamari, Peppers and Olives
All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

5.900

طاجن مأكوالت بحرية تقليدية

 فلفل وزيتون، كلماري، روبيان،سمك
. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل

. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

Saffron chicken tagine

5.300

Preserved lemon, onions, tomato, figs

5.300

Lamb tagine

 مشمش، بازيال حلوة،أرضي شوكي

4.500

4.500

Stew with coriander, Arabic tomato sauce

MAINCOURSES
Grill selection
Mixed seafood grill

طاجن بامية

 صلصة الطماطم العربية،مع الكزبرة

الوجبات الرئيسية
BD
14.000

Omani lobster, King prawns, safi fish, calamari

Mixed meat grill

 تين، طماطم، بصل،ليمون معلب

5.700
طاجن لحم الضأن

Artichokes, sweet green peas, apricots

Okra tagine

طاجن دجاج بالزعفران

12.000

All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

دينار بحريني

تشكيلة المشاوي

14.000

تشكيلة مشاوي المأكوالت البحرية

 كلماري، سمك صافي، روبيان حجم كبير،لوبستر عماني

12.000

تشكيلة مشاوي اللحوم
. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل

. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

Lamb chops, shish kebab, shish taouk, kofta, tahina

Your choice of seafood

 طحينة، كفتة، شيش طاووق، شيش كباب،قطع لحم ضأن

اختيارك من المأكوالت البحرية

Omani lobster

13.000

King prawns

8.000

Safi fish

5.000

Calamari

4.500

13.000

لوبستر عماني

8.000

روبيان حجم كبير

4.5000

كلماري

5.000

Your choice of meat

سمك الصافي

اختيارك من اللحوم

Grilled half chicken

5.500

Lamb chops

7.000

Shish taouk Lebenese

4.000

Shish kebab

5.500

Lamb kofta

5.000

All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

5.500

نصف دجاج مشوي

7.000

قطع الضأن المشوية

4.000

شيش طاووق لبناني

5.000

كفتة الضأن

5.500

شيش كباب

. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل
. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

All grill dishes will be served with your choice of
two of the below side dishes

جميع أطباق المشاوي تقدم مع اختيارك من بين صنفين من
األطباق الجانبية التالية

Grilled vegetables
Plain rice
Couscous

خضار مشوي
أرز سادة
كسكسي

Okra stew
Oriental rice
Potato Harra

يخن البامية
أرز شرقي

بطاطا حارة

MAINCOURSES

الوجبات الرئيسية

Main dishes

BD

Prawn molokhia

7.000

Rice, onions, garlic vinegar

Fish harra tripolicia

6.500

Onions, garlic, cilantro cumin, steamed rice
All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

دينار بحريني

األطباق الرئيسية

7.000

ملوخية بالروبيان

6.500

 خل الثوم، بصل،أرز

سمك تريبوليسيا حار

 أرز على البخار، كمون وكزبرة، ثوم،بصل
. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل

. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

Pan fried hamour fillet

6.800

6.800

Grilled vegetables, roasted potato

Arabic lamb cannelloni

8.000

Lamb rolled with smoked eggplant, chick peas, okra, shallot
sauce

Lamb Kabsa

4.900

6.500

Chicken thigh stuffed with rice and pine nuts, vegetable
turlu, tomato, chicken jus

Beef Galayet Bandora

7.500

8.000كانلوني لحم الضأن بالطريقة العربية

4.900

كبسة لحم الضأن

أرز بسمتي وتشكيلة بهارات غنية

6.500

دجاج توبكابي

7.500

قالية لحم بقري بالبندورة

4.000

صالونة خضار

 مرق الدجاج، طماطم، خضار تورلو، صنوبر،دجاج محشو باألرز

 ثوم، كزبرة،لحم بقري على نار هادئة مع طماطم

Braised beef with tomatoes, coriander, garlic

Vegetable salona

 بطاطا مشوية،خضار مشوي

 صلصة كراث، بامية، حمص،لحم الضأن ملفوف مع باذنجان مدخن

Basmati rice and a rich variety of spices

Chicken Topkapi

فيليه هامور مقلي

4.000

Vegetable stew served with steamed rice

All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

 يقدم مع أرز محضر على البخار،يخنة الخضار

. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل
. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

DESSERTS
Selection
Pistachio-orange rose water Um Ali

الحلوى
BD
3.000

دينار بحريني
3.000

Bread pudding, mixed nuts topped with ice cream

Basboosa

2.500

2.500

تشكيلة حلويات
أم علي بالفستق والبرتقال وماء الورد

 تشكيلة مكسرات يعلوها آيس كريم،بودينج الخبز

بسبوسة

Baked semolina cake dipped in sugar syrup

كعكة سميد مخبوزة وتحلى بشراب السكر

Goulash saffron Mohalabia and honey sauce

 بالمهلبية والزعفران والعسل2.800
جالش

Crispy filo pastry filled with nuts

All prices are subject to 15% service charge and 5% government
levy.
“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes
contain particular ingredients.
Please inform your order-taker of any allergy or special dietary requirements that
we should be made aware of,
when preparing your menu request.”

رقائق مقرمشة محشوة بالمكسرات

. رسم حكومي%5 رسوم خدمة و%10 كافة األسعار تشمل
. "نرحب باستفسارات العمالء الذين يرغبون في معرفة مكونات أي من األبطبا
يرجى إبالغ النادل بأية حساسية أو حمية غذائية ينبغي أن نكون على علم بها
".عند تحضير بطبقك المفضل من قائمة البطعام

