Salads

Dessert

CAESAR SALAD
fresh romaine lettuce, caesar dressing, croutons,
parmesan cheese
plain							BD3.750
add grilled chicken breast				
BD4.250

CHOCOLATE BROWNIE SLICE
served with vanilla ice cream

			

BD3.750

				

BD3.750

CHEESE CAKE SLICE 				

BD3.750

ORIENTAL MEZZEH					BD5.000 ICE CREAM (2 SCOOPS)				
hummus, mutabal, tabbouleh, fattoush, pickled vegetable
and hot mezzeh served with Arabic bread
Beverages

BD2.500

FRUIT SALAD

GRILLED HALLOUMI SALAD 				
BD5.000
SOFT DRINKS
halloumi cheese, tomato, mixed leaves, grilled vegetable
coca cola, diet coke, fanta, sprite, soda water
CHICKEN TIKKA 						BD5.000
FRESH LIME JUICE 				
served with mint sauce
FRIED CALAMARI 					BD4.250 ICE TEA 					
served with tartar sauce
WATER
VEGETABLE SPRING ROLLS				
BD3.000 small water 		
330ml 		
served with sweet chili sauce
large water 		
1.5 ltr 		
BUFFALO CHICKEN WINGS				
BD4.250 sparkling water small 				
served with sour cream
sparkling water large 				

Soups

FRESH JUICES					
orange
LENTIL SOUP						BD3.000
pineapple
traditional lentil soup, croutons and lemon
carrot
CREAM OF CHICKEN SOUP				
BD3.000 watermelon
MINESTRONE						BD3.000
CHILLED JUICE 				
vegetable soup, pasta
SOUP OF THE DAY					
BD2.500 apple
orange
pineapple
Mains
mango
RAMADA BEEF BURGER					BD6.250 cocktail
beef burger (180g) onion,
cheese, tomato, mushrooms
SMOOTHIES AND ICE GRANITAS			
CHICKEN PARMESAN 					BD5.750 banana smoothies
chicken breast coated with parmesan bread crumbs,
mango smoothies
mushroom sauce, mashed potato, steamed vegetables
strawberry smoothies
FISH’N CHIPS 					
BD5.250
classic fried fish, potato chips, onion rings, tartar sauce
COFFEES
				
SINGAPORE NOODLES 					
BD5.250 turkish coffee
egg noodles, chicken, vegetables
freshly brewed coffee
			
				
SHRIMPS CURRY
					
BD6.250 cappuccino
served with steamed rice
café latte
				
CHICKEN MAKHANI
			
BD5.750 espresso single 				
indian butter chicken served with steamed rice
espresso double 				
MUTTON ROGAN JOSH
			
BD5.750 iced café latte 					
indian mutton curry served with steamed rice
TEAS AND HOT INFUSIONS			
TANDOORI MIXED GRILL 				
BD8.500
english breakfast
beef, chicken, lamb chop, beef kofta
served with green salad and cucumber raita
earl grey		
green leaf
jasmine			
From the grill
chamomile				
SALMON (200G) 			
		
BD7.500 peach
With lemon butter sauce and fries
BEEF TENDERLOIN (220G)			
With peppercorn sauce, fries and vegetables

BD7.500

RIB EYE STEAK (220G)
		
With mushroom sauce, fries and vegetables

BD7.500

LAMB CHOPS 				
Brown sauce, fries and vegetables

BD8.500

Food items contain -

Vegetarian |

Spicy

PLEASE NOTIFY OUR ASSOCIATES BEFORE ORDERING IN CASE OF ANY FOOD ALLERGY.
ALL PRICES ARE IN BHD AND ARE INCLUSIVE OF 5% VAT, 10% SERVICE CHARGE AND 5% GOVERNMENT LEVY.
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الحلويات

سلطة
سلطة قيصر

خس طازج ،صلصة قيصر ،خبز محمص،
جبنة البارميزان
					
سادة
		
أضف صدور دجاج مشوية:

			
شريحة براونى شيكوالته

 4.750د .ب

 3.750د .ب سلطة فواكه				
 4.250د .ب
شريحة كعكة الجبن			
 5.000د .ب
			
آيس كريم ( 2المجارف)

 4.750د .ب

يقدم مع آيسكريم الفانيليا

						
مزة شرقية

حمص ،متبل ،تبولة ،فتوش ،خضار مخلل
ومزة ساخنة تقدم مع الخبز العربي

				
سلطة الحالومي المشوي

جبن حلومي ،طماطم ،أوراق مشكلة،
خضروات مشوية

 5.000د .ب

يقدم مع صلصة النعناع

مياه غازية

					
كلماري مقلي

 5.000د .ب عصير ليمون طازج
 4.250د .ب

يقدم مع صلصة التارتار

					
سبرينغ رول بالخضار

يقدم مع الصلصة الحلوة

			
أجنحة دجاج كبيرة الحجم
تقدم مع القشدة الحامضة

					
شاي مثلج

 2.500د .ب

ماء

					
عصائر طازجة

 3.000د .ب

						
شوربة عدس

					
شوربة كريمة الدجاج

 3.000د .ب

						
شوربة خضار

 3.000د .ب

						
شوربة اليوم

 2.500د .ب

األطباق الرئيسية

			

 3.000د .ب

				
قارورة صغيرة  330مل
 3.000د .ب
قارورة كبيرة  1.5ليتر			
				
مياه فوارة حجم صغير
				
 4.250د .ب مياه فوارة حجم كبير

 3.000د.ب

شوربة الخضار والمعكرونة

برتقال
أناناس
جزر
بطيخ

						
عصير مثلج

تفاح
برتقال
أناناس
مانجو
كوكتيل

				
برجر بقري رمادا

			
 6.250د .ب سموثي وآيس جرانيتاس

				
دجاج بجبن الباميزان

 5.750د .ب

			
سمك وبطاطس مقلية

 5.250د .ب

				
شعيرية سنغافورية

 5.250د .ب

كاري الروبيان 				

 6.250د .ب

					
دجاج ماكاني

 5.750د .ب

برجر لحم البقر ( 180جم) البصل ،جبن،
طماطم ،فطر

صدور الدجاج المغلفة بفتات الخبز بجبن
البارميزان ،صلصة الفطر ،بطاطا مهروسة،
خضار مطهو على البخار

يقدم مع األرز المطهو على البخار

دجاج بالزبدة الهندية ،ويقدم مع األرز المطهو على البخار

			
لحم ضأن جوش روجان

			
مشويات تندوري مشكلة

لحم البقر ،دجاج ،قطع لحم ضأن ،كفتة لحم بقر
تقدم مع السلطة الخضراء وريتا الخيار

 5.750د .ب

			
شاي ومشروبات ساخنة

 2.500د .ب

					
قهوة طازجة
كابتشينو					
					
اسبريسو مفرد
				
اسبريسو مزدوج
				
قهوة مثلجة بالحليب
شاي افطار انجليزي ايرل جري
شاي إيرل جراي
ورقة خضراء
شاي بالياسمين

 8.500د .ب خوخ

المشويات
				
سمك سلمون ( 200جم)
مع صوص الزبدة والليمون والبطاطا
		
شريحة لحم بقر من الخاصرة ( 220جم)
مع صلصة الفلفل والبطاطا والخضروات

 7.500د .ب

		
ستيك لحم بقر من األضالع ( 220جم)
مع صلصة الفطر والبطاطا والخضروات

 7.500د .ب

		

 8.500د .ب

			
شرائح لحم ضأن
صلصة بنية  ،بطاطا و خضروات

 3.000د .ب

					
قهوة تركية

البابونج

 7.500د .ب

 2.000د .ب

 2.500د .ب
 2.000د .ب
 2.500د .ب
 2.500د .ب
 2.000د .ب
 2.500د .ب
 2.500د .ب

					
قهوة بالحليب

شعيرية بالبيض والدجاج والخضروات

كاري لحم ضأن يقدم مع األرز المطهو على البخار

سموثي الموز
سموثي المانجو
سموثي الفراولة

القهوة

سمك مقلي بالطريقة الكالسيكية،
بطاطس مقلية ،حلقات بصل ،صلصة التارتار

 2.000د .ب

 0.750د .ب
 1.500د .ب
 1.750د .ب
 2.500د .ب

الشوربة
شوربة عدس تقليدية ،خبز محمص وليمون

 2.500د .ب

المشروبات الغازية
			
كوكا كوال ،دايت كوكا ،فانتا ،سبرايت ،صودا

						
تيكا دجاج

 4.750د .ب

المأكوالت الغذائية تحتوي على :نباتية

| حارة

الرجاء التأكد من احد المساعدين قبل الطلب في حال كان لديكم حساسية ألي نوع من الطعام.
جميع االسعار بالدينار البحريني شاملة  5٪ضريبة القمية المضافة 10٪ ،رسوم الخدمة و  5٪ضريبة الحكومةتحتوي.

