


افطار أم جاسمافطار أم فادي

افطار بو جاسم

um fady breakfastum jassim breakfast

bu jassim breakfast



breakfast

um jassim breakfast
[order for 2 persons]

[Your choice of egg, balaleet with 
omelet, Barrah Kabab, bajela, and 
chickpeas]
Served with Khobiz Khabazz

bu jassim breakfast
[order for 2 persons]

[Your choice of egg, balaleet 
with omelet, kemah, bajela, and 
chickpeas]  
Served with Khobiz Khabazz

um fady breakfast 
[order for 2 persons]

[Your choice of egg, hommos, falafel, 
foul, labneh, and potato harah]  
Served with Khobiz Khabazz

* Plus 10% Service Charge 

BD 6.000

BD 6.000

BD 7.000

إفطـار

افطار أم جاسم
)الطلب لشخصين(

اختيارك من البيض، بالليط 
مع أومليت، كباب باره، باجله، 

نخي
يقدم مع خبز خباز 

افطار بو جاسم
)الطلب لشخصين(

اختيارك من البيض، بالليط مع 
أومليت، قيما، باجله، نخي

يقدم مع خبز خباز

افطار أم فادي
)الطلب لشخصين(

اختيارك من البيض، حمص، 
فالفل، فول، لبنه، بطاطا حارة

يقدم مع خبز خباز 

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



side dish
Honey 

Jam

Cheese Selection

Kema

Chicken Liver 

eGG
Rice Bowl Omelet

[Baked omelet, cooked with mix 

vegetables melted with mozzarella cheese]

Egg sunny side up

Egg and Tomato 

Omelet

[Tomato, Onion, Green Pepper, Mushroom]

Egg and Cheese Mix 

Balaleet with Egg 

Extra Topping [Cheese, Mushrooms,...]

saj
Egg 

Zattar 

Zattar with Labneh

Zattar with Halloumi

Cream Cheese

* Plus 10% Service Charge 

BD 0.750

BD 0.500

BD 1.200

BD 2.200

BD 2.400

BD 2.000

BD 1.500

BD 1.700

BD 1.800

BD 1.900

BD 1.800

BD 0.500

BD 1.600

BD 1.500

BD 1. 600

BD 2.200

BD 1.500

اإلضافات
عسل
مربى

شرائح جبن
قيمة

كبدة دجاج

بيض
رايس بوول أومليت

]أومليت مطبوخة مع الخضار وجبنة 
موتزاريال[

بيض عيون
بيض وطماط 

أومليت
 ]طماطم، بصل، فلفل أخضر، مشروم[ 

بيض مع الجبن 
بالليط مع البيض

لإلضافات ]الجبن، الفطر،....[ 

صاج
بيض
زعتر 

زعتر مع لبنة 
زعتر مع جبنة الحلومي 

كريمة جبن 

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



بيض  وطماط 

بالليط مع البيض

eGG & tomato

balaleet with eGG 

رايس بوول أومليت
rice bowl omelet



مهياوة مع الجبن

سلطة يونانية

mehyawa with cheese

Greek salad



khobiZ & NaN bread
Cheese 
Mehyawa
Mehyawa with Cheese
Mehyawa with Spicy Cheese 
Cheese Zaatar
Plain Bread [Khobiz] 
Naan Bread
Butter Nan
Garlic Nan 
Tandori Roti

rice 
Pulao Rice 
Saffron
Steamed Rice
Mix Fried Rice

Biryani Rice

souP
Dal Soup [Traditional Bahraini dal 
Soup]
Tomato Soup

Chicken & Sweet Corn Soup

salad
Greek Salad
Halloumi Salad

Garden Fresh Salad

BD 0.900
BD 1.000
BD 1.500
BD 1.500
BD 1.000
BD 0.200
BD 0.300
BD 0.400
BD 0.500
BD 0.300

BD 1.900
BD 2.000
BD 1.400
BD 2.500
BD 2.200

BD 1.400

BD 1.400
BD 1.600

BD 2.400
BD 3.100
BD 2.200

* Plus 10% Service Charge 

خبز تنور وخبز نان
جبن

مهياوة
مهياوة مع الجبن

مهياوة مع الجبن الحر
جبن مع الزعتر

خبز
خبز نان

نان الزبدة
خبز الثوم

تندوري روتي

األرز
أرز بوالو 

أرز الزعفران 
أرز على البخار 

أرز مقلي مشكلة
أرز برياني

الشوربة
حساء الدال  ]حساء العدس 

البحريني التقليدي[
حساء الطماطم  

حساء الدجاج والذرة 

السلطات
سلطة يونانية 

سلطة جبنة الحلومي  
سلطة خضراء

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



cold aPPetiZer

hommos awarma

hommos

labNeh  

tabouleh  

fatoush  

ViNe leaVes  

baba GhaNouj  

eGGPlaNt moutabal

cold meZZah Platter
[A combination of cold mezzeh- 
tabouleh, vine leaves,  hommos, baba 
ghanouj, labneh, moutabal & fatoush]

hot aPPetiZer

Grilled halloumi

VeGetable sPriNG roll 

falafel  

arayes
[Grilled pita bread stuffed with 
minced meat]

* Plus 10% Service Charge 

BD 2.200

BD 1.600

BD 1.400

BD 1.400

BD 1.400

BD 1.400

BD 1.400

BD 1.400

BD 6.500

BD 2.200

BD 1.600

BD 1.400

BD 2.000

المقبالت الباردة
حمص أورما

حمص

لبنة

تبولة

فتوش

ورق عنب

بابا غنوج

متبل الباذنجان

صحن مقبالت باردة
]تشكيله متنوعه من المقبالت الباردة – تبولة, 

ورق عنب, بابا غنوج, لبنه, متبل والفتوش[

المقبالت الساخنة
حلومي مشوي

سبرنغ رول بالخضار

فالفل

عرايس
]خبز عربي محشو لحم غنم مفروم متبل 

ويقدم مشوي[

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



cold meZZah Platterصحن مقبالت باردة



cheese roll
[Feta, Cheddar & Mozzarella cheese 
rolled with spring roll wrapper]

sPiNach fatayer  

samboosek meat or cheese

foul medames 

kebbah meat or chickeN 

samboosa Potato
iNdiaN style
[Stuffed with potatoes, green peas, 
dried fruit & coriander seeds] 3 pieces

samboosa cheese & Zaatar
[Traditional Bahraini cheese samoosa coated 
with Zaatar]

samboosa cheese bahraiNi

samboosa Potato bahraiNi

hot meZZah Platter
[A combination of cheese rolls, falafel, 
sambosa, Kebbeh & Spinach Fatayer

bahraiNi kabab
[Mixed vegetables with kebab flour, pan fried]

* Plus 10% Service Charge 

BD 1.600

BD 1.600

BD 1.600

BD 1.400

BD 1.800

BD 1.500

BD 1.800

BD 1.600

BD 1.400

BD 6.500

BD 1.900

لفائف الجبن
]لفائف العجين محشوه بثاللث أنواع من 

الجبن ]الفيتا والشيدر والموزريال[

فطاير السبانخ

سمبوسك لحم أو جبن

فول مدمس

كبة لحم أو دجاج

سمبوسة بطاطس على 
الطريقة الهندية

]بطاطس محشوة بالبازيالء والفواكة 
المجففة مع حبوب الكزبرة[ 

سمبوسة جبن مغطاه بالزعتر
]سمبوسة بالجبن مغطاه بالزعتر على 

الطريقة البحرينية التقليدية[ 

سمبوسة جبن بحريني
سمبوسة بطاطا بحريني

صحن المقبالت الساخن
]تشكيلة من المقبالت الساخنة – لفائف 

الجبن, فالفل, سمبوسة ,كبة و فطاير السبانخ[

كباب بحريني 
]تشكيلة متنوعة من الخضار مع طحين 

الكباب مقلي[

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



لفائف الجبن

صحن المقبالت الساخن

cheese roll

hot meZZah Platter

سمبوسه جبن مغطاه بالزعتر
samoosa cheese & Zaatar



achari chickeN kababاشاري كباب دجاج



taNdoori

taNdoori chickeN
Classic Chicken Tikka, Marinated overnight 
in spicy ginger-garlic yoghurt 

murG malai kabab
Boneless Chicken, marinated in cashew nut 
paste, yoghurt, cheese & cream 

taNdoori PrawNs 
Fresh gulf Prawns, spiced & marinated with 
yoghurt & lime juice and cooked in tandoor 

 

achari chickeN kabab  
Boneless chicken thigh marinated in Indian 
spices with flavor of pickles Cooked in a 
tandoori oven served with salad 

* Plus 10% Service Charge 

تندوري
تندوري الدجاج

دجاج تكا على الطريقة التقليدية بالزنجيل 
والروب والثوم        

كباب مورج مالي
دجاج بدون عظم متبل في عجينة الكاجو 

والروب والجبن والكريمة ، مشوي على 
التندور

روبيان تندوري
روبيان الخليج الطازج المتبل بالروب وعصير 

الليمون

اشاري كباب دجاج
افخاذ دجاج بدون عظم متبل في 

البهارات الهندية مع المخلالت مشوي 
على التندوري ويقدم مع السلطة     

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة

BD 3.400

BD 3.400

BD 4.500

BD 3.800



* Plus 10% Service Charge باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة *

asiaN dishes

chiNese aPPetiZer

fried waNtoN 
Deep fried crispy pieces of wanton

fried calamari  
Golden Calamari served with French 
fries & homemade tartar sauce 

temPoora PrawNs
Shrimps with mixed vegetables 
breaded in Japanese way

sPriNG chickeN
Breaded chicken cubes flavored with 
ginger, chili & garlic   

BD 1.900

BD 2.900

BD 3. 600

BD 2.500

االطباق االسيوية

المقبالت الصينية
وانتون مقلي

قطع الوانتون المقرمشة تقدم مقلية

كاالماري مقلي
حلقات حبار مقلية تقدم مع البطاطا 

المقلية وصلصة التارتار

الروبيان تامبورا
الروبيان المقلي على الطريقة اليابانية يقدم 

مع خضار مشكل 

دجاج سبرينج
قطع من الدجاج بالبقسماط بنكهة الزنجبيل 

والفلفل والثوم 

الروبيان تامبورا
tamPoora PrawNs



األطباق الرئيسية الصينية
دجاج حلو وحامض

قطع دجاج طرية مع الخضراوات مطبوخة 
في صلصة حلو وحامضة

دجاج كاجو
قطع دجاج الطرية مع المكسرات الكاجو 

والخضراوات

دجاج سيزلنج
قطع دجاج طرية المقدمة على طبق 

السيزلنج الساخن مع بامبو شوت والجزر 
وصلصة الحبوب السوداء

لحم سيزلنج
قطع لحم طرية المقدمة على طبق 

السيزلنج الساخن مع بامبو شوت والجزر 
وصلصة الحبوب السوداء

لحم البقر الحار
قطع من لحم البقر الطرية في الصلصة الحارة 

نودل مع الدجاج
نودل مع الدجاج والخضار

نودل مع الخضراوات
مزيج من الخضراوات مع النودل

نودل مع لحم البقر 
نودل مع لحم بقر والخضار

نودل مشكل 
نودل مع الدجاج, لحم البقر, والخضراوات

chiNese maiN course

sweet & sour chickeN 
Battered tender chunks of Chicken served 
with mixed vegetables in sweet & sour 
sauce 
chickeN cashew  
Tender chunks of Chicken stir-fried with 
cashew nuts 
siZZliNG chickeN 
Sizzling combination of tender chunks  
of Chicken, carrots & black bean sauce
 

siZZliNG beef 
Sizzling combination of tender chunks 
of beef, carrots & black bean sauce  

chili beef
Beef tender stir-fried in our flavorful chili 
sauce  
chickeN lo-meiN [Noodle]
Tender chunks of chicken with vegetables  

VeGetables lo-meiN 
[Noodle]
Chinese noodle mixed with vegetables   
beef lo-meiN [Noodle]
Tender slice of beef with vegetables 
mixed lo-meiN [Noodle]
Mix of chicken, beef & vegetables

* Plus 10% Service Charge 

BD 3.600

BD 3.800

BD 3.600

BD 3.800

BD 3.800

BD 3.000

BD 2.800

BD 3.000

BD 3.500



bahraiNi dishes

salooNa 
[bahraiNy style serVed with rice]

salooNa safi fish 
bahraiNy style  

salooNa hamour 
bahraiNy style

salooNa PrawN 
bahraiNy style

okra with meat

Nashif PrawNs

BD 4.500

BD 5.000

BD 5.000

BD 3.500

BD 4.500

أطباق بحرينية
صالونة 

]طبخ بحريني يقدم مع األرز[

صالونة سمك الصافي المطفي 
على الطريقة البحرينية

صالونه هامور على الطريقة 
البحرينية

صالونه روبيان على الطريقة 
البحرينية

بامية مع اللحم

ناشف روبيان

* Plus 10% Service Charge باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة *

بامية مع اللحم
okra with meat



salooNa safi fish bahraiNyصالونة سمك الصافي المطفي على الطريقة البحرينية



mathrooba مضروبة



machboos chickeNمجبوس دجاج



* Plus 10% Service Charge باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة *

Njab
Ask for our daily specials

machboos meat

machboos chickeN

masly laham

masly chickeN

masly PrawN

biriyaNi VeGetable

birayNi laham

biryaNi chickeN

biryaNi PrawNs

kushari

marGooG chickeN
Margoog bread mixed with chicken  
& Bahrainy spices

marGooG lamb

mathrooba 

kebbeh bil labaN with 
rice

BD 4.500

BD 3.900

BD 4.000

BD 3.800

BD 4.500

BD 3.300

BD 4.000

BD 3.800

BD 4.500

BD 3.300

BD 4.500

BD 3.000

BD 3.500

BD 2.900

BD 3.800

نجاب

مجبوس لحم
مجبوس دجاج

مصلي لحم
مصلي دجاج 
مصلي روبيان

برياني بالخضار
برياني لحم

برياني دجاج
برياني روبيان

كشري
مرقوق دجاج

خبز مرقوق مقطع مخلوط مع الدجاج 
والبهارات البحرينية

مرقوق لحم
مضروبة

كبة باللبن مع األرز



مجبوس لحم

مرقوق دجاج كبة باللبن

machboos meat

marGooG chickeN kebbeh bil labaN



kushariكشري



masly PrawNsمصلي الروبيان 



mixed Grillمشاوي مشكلة



Grills

meat tikka
Chunks of Beef tenderloin meat charcoal 
grilled served with grilled tomato, onion garlic 
sauce & freshly bread

lamb choPs
Charcoal grill Lamb chops served with grilled 
tomato, onion, garlic sauce & freshly bread 

kofta kabab
Minced Lamb meat mixed with special herbs 
& spices charcoal grilled served with grilled 
tomato, onion, garlic sauce & freshly bread

chickeN kabab
Minced Chicken mixed with special herbs 
& spices charcoal grilled served with grilled 
tomato, onion, garlic sauce & freshly bread 

mixed Grill
A house specialty combination of charcoal 
grilled Chicken Kabab, Kofta Kabab, Shish 
Tawouk, Beef Tikka & Lamb chops served 
with grilled tomato, onion, garlic sauce & 
freshly bread

* Plus 10% Service Charge 

BD 4.500

BD 3.800

BD 3.400

BD 3.200

BD 5.500

المشاوي 
تكا لحم

قطع من اللحم فيليه البقر مشوي عل 
الفحم مع الطماطم، بصل، صلصة 
الثوم،حمص والخبز الطازج            

شرائح من لحم الضان ريش
 ريش مشوية عل الفحم تقدم مع 

الطماطم المشوية والبصل مع الثوم 
والخبز طازج 

كفتة كباب
لحم الضان المفروم مع بهارات وتوابل مميزة 

مطهية على الفحم تقدم مع الطماطم 
المشوية ,بصل ,صلصة التوم والخبز الطازج

كباب دجاج 
لحم الدجاج المفروم مع بهارات وتوابل 

مميزة مطهية على الفحم تقدم مع 
الطماطم المشوية ,بصل ,صلصة التوم 

والخبز الطازج

مشاوي مشكلة
صحن المشاوي على الفحم مشكل, 
كباب الدجاج, كفتة كباب, طاووق, تكا 
لحم ريش يقدم مع الخضار المشوية 

وبصل وصلصة التوم والخبز الطازج

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



Grills

Grilled jumbo PrawNs
Charcoal grilled Shrimps served with french 
fries

sheesh tawook
Marinated chunks of Chicken charcoal grilled 
served with grilled tomato, onion garlic sauce 
& freshly bread

Grilled hammour
Grilled Hammour fillet drizzled with garlic 
lemon sauce served with french fries

catch of the day
Ask the waiter about the prices

* Plus 10% Service Charge 

BD 5.400

BD 3.400

BD 5.500

المشاوي 
روبيان جامبو مشوي

روبيان جامبو مشوي علي الفحم يقدم 
مع سلطة التارتار والبطاطا 

شيش طاووق
قطع الدجاج المشوي على الفحم تقدم 

مع الطماطم المشوية, بصل, صلصة 
التوم والخبز الطازج 

هامور مشوي
شريحة من السمك الهامور الطازج 

المتبل في صلصة الريحان وتقدم مع 
الثوم والليمون و صلصلة التارتار

صيد اليوم
اسأل النادل عن األسعار

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة



catch of the dayصيد اليوم



iNdiaN curry

murG makhaNi
Tandoori chicken in a tomato & cream 
gravy 

murG tikka masala
Tender cubes of tandoori Chicken with a 
cube of green pepper, tomato & onion

bhooNa Gosht 
Cubes of Lamb cooked in light brown sauce 
made from Indian herbs, onion & mint 

PrawN masala
Prawns cooked in an onion, tomato & gravy 

dal tadka
Yellow lentils cooked with chopped garlic, 
tomatoes, green chili & coriander 

VeGetable kadai  
Mixed vegetables with paneer in spicy 
onion-tomato gravy

* Plus 10% Service Charge 

الكاري الهندي 
مورج مكاني

دجاج تكا على الطريقة التقليدية بصلصلة 
الطماطم والكريمة        

مورج تكا مساال
قطع طرية من دجاج تندوري مع  مكعبات 

التوم, طماطم وفلفل

بهونا جوشت
قطع من اللحم الضان مع صلصه االعشاب 

الهندية الغنية

مساال الروبيان
روبيان مطبوخ مع البصل والطماطم

دال تادكا
عدس اصفر مقطوع مع الثوم والطماطم 

والفلفل االخضر     

خضار كاداى
خضراوات متنوعة مع الجبنة الهندية 

وصلصة البصل والطماطم

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة

BD 3.600

BD 3.400

BD 3.800

BD 4.800

BD 2.500

BD 2.800



murG tikka masalaمورج تكا مساال



chocolate custard fudGe cake كعكة الشوكوالتة الدافئة مع الكاسترد 



rahash cheese cakeجيز كيك الرهش sticky date cakeكيك التمر بالكراميل



رنجينة

قنبلة الشوكوالتة بالفستقاللقيمات

raNGeeNa

al Gaimatchocolate Pistachio exPlostioN



dessert

al Gaimat 

khaNfaroosh

sticky date cake

raNGeeNa

mahalabya

halwa bahraiNi

Nutella aNd baNaNa

ice cream [3 scooP] 

rahash cheese cake

chocolate custard 
fudGe cake

chocolate Pistachio 
exPlosioN

siNckers exPlosioN

cottoN caNdy cheese cake 
     
* Plus 10% Service Charge 

حلويات

اللقيمات

خنفروش  

كيك التمر بالكراميل  

رنجينة 

مهلبيه

حلوى بحرينية

نوتيال مع الموز

بوظة  

جيز كيك الرهش

الشوكوالتة الدافئة مع 
الكاسترد

قنبلة الشوكوالتة
بالفستق 

قنبلة السنيكرز

شعر البنات تشيز كيك
* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة

BD 1.500

BD 1.500

BD 2.200

BD 2.200

BD 1.500

BD 2.000

BD 1.700

BD 2.000

BD 2.500

BD 3.000

BD 3.000

BD 2.800

BD 3.000



sNickers exPlosioNقنبلة السنيكرز



cottoN caNdy cheese cakeشعر البنات تشيز كيك



* Plus 10% Service Charge 

beVeraGes

soft driNks

water larGe 

water small

Vimto slush

rose water slush

karkade

fresh juice 
Orange, Carrots, Apple, Watermelon, 
Lemon with Mint

pineapple, strawberry, Pomegranate
      
 

المشروبات

المشروبات الغازية

مياه معدنية كبيرة 

مياه معدنية صغيرة

شراب فيمتو سالش

شراب الورد

كركدي

عصائر طازجة
البرتقال والجزر والتفاح والبطيخ والليمون 

مع النعناع

األناناس والفراولة والرمان

BD 1.000

BD 0.900

BD 0.500

BD 0.900

BD 0.900

BD 0.900

BD 1.800

BD 2.000



فيمتو سالشعصير ليمون بالنعناع lemoN with miNtVimto slush



شيرلي تمبلمارجاريتا فراولة strawberry marGaritasherly temPle



* Plus 10% Service Charge 

cocktail

sherly temPle

Piña colada
Fresh Pineapple with coconut milk

troPical twist 
Mixed tropical fresh juice 

strawberry marGarita  
Deliciously shaken strawberry & Lemon

milk shakes  

fakfakhiNa cocktail
Mango, Banana & Strawberry topped with 
vanilla ice cream, pistachio nuts & honey 

rice bowl cocktail 
Fresh mango and banana, pineapple & 
strawberry topped with vanilla ice cream, 
pistachio nuts & honey 

كوكتيل

شيرلي تمبل 

بينا كوالدا
أناناس طازج مع حليب وجوز الهند

تروبيكال تويست
مزيج من الفواكهه االستوائيه

مارجاريتا الفراولة
مزيج من الفراوله وعصير الليمون مع 

شراب الرمان

ميلك شيك

فافخينا كوكتيل
المانجو والموز والفراولة مع آيس كريم 

الفانيليا والمكسرات الفستق والعسل

رايس بوول كوكتيل
كوكتيل المانجو واألناناس والفراولة 
مع اآليس كريم الفانيليا بالمكسرات 

والفستق والعسل  

BD 1.300

BD 1.900

BD 1.900

BD 1.900

BD 2.000

BD 2.400

BD 2.400



 

tea
Big Tea Pot (for 2 person)

chai karak 

chai karak with saffroN 

chai saffroN 

chai sulaymaNi 

chai miNt

moroccaN tea

Small Tea Pot (for 1 person)

chai karak 

chai karak with saffroN 

chai saffroN 

chai sulaymaNi 

chai miNt

custard malaki 

moroccaN tea

* Plus 10% Service Charge 

شاي
وعاء من الشاي )لشخصين(

شاي كرك

شاي كرك مع الزعفران 

شاي الزعفران

شاي سليماني  

شاي أخضر 

شاي المغربي

وعاء من الشاي )لشخص(

شاي كرك

شاي كرك مع الزعفران 

شاي الزعفران

شاي سليماني  

شاي أخضر 

شاي كستر ملكي

شاي مغربي 
 

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة

BD 2.500

BD 2.900

BD 2.300

BD 1.800

BD 1.400

BD 2.000

BD 1.500

BD 1.800

BD 1.600

BD 1.200

BD 1.200

BD 2.000

BD 1.200



chai karakشاي كرك



coffee 

esPresso 

Nescafé

americaN coffee 

turkish coffee

arabic coffee Pot

arabic coffee Pot with 3 
kiNd of sweets  

* Plus 10% Service Charge 

قهوة
إكسبرسو

نسكافيه

قهوة أمريكية

قهوة تركية  

قهوة عربية 

قهوة عربية مع 3 أنواع من 
الحلو 

* باإلضافة إلى ٪10 رسوم الخدمة

BD 1.200

BD 1.200

BD 1.200

BD 1.300

BD 2.000

BD 4.500



arabic coffee Potقهوة عربية


