
All price is in BHD and subject to 10% Service Charge and 5% Government Levy 

 

BREAKFAST MENU 
Served from 9am until 1pm 

 

 

 قائمة اإلفطار
            الواحدة زوااليقدم االفطار من الساعة التاسعة صباحا الى 

 

 

 

 

 

 
 
 

Individual A La Carte 

 
Varieties of Cereals 1.8  مشكلةالرقائق الحبوب والذرة  

Corn Flakes, Rice Crispies, All Bran  ,رقائق الذرة,أرز هش,نخالة 

* As well a choice of full fat or low-fat milk  قليل الدسم أو كامل الدسم 

   

Malwi & Baghrir 1.9 ملوي وبغرير 

Typical Moroccan bread served with jam,   معجنات مغربية تقدم مع زبدة,عسل,ومربى 

honey and butter   

   

Balaleet 2.2 بالليط 

Traditional Bahraini breakfast dish,  طبق بحريني تقليدي شعيرية حلوة مع زعفران ,ماء 

sweet vermicelli noodles, saffron, fried egg  زهر,بيض مقلي 

   

Shakshuka 2.3 شكشوكة 

A delicious egg dish with spices onion, tomato sauce  بيض مع طماطم وصلصة طماطم 

   

Foul Madames 2.3 فول مدمس 

Classic Egyptian dish served with                    فول مصري مع بهارات يقدم 

Arabic bread and condiments  مع خبز عربي 

   

Spanish Omelet 2.3 أومليت اإلسبانية 
Baked Eggs, Potatoes, Caramelized Onion   بيض مخبوزة ، بطاطس ، بصل كريمة وصلصة الطماطم 

and Tomato Sauce   

   

Classic Omelet 2.5 بيض مقلي 

Choice of: capsicum, mushroom, turkey ham,  اختيارمن: فلفل حلو, فلفل حار,فطر,دجاج تركي مقدد,جبن 

 cheese, chili   

   

Rainbow Pancakes  2.5   فطائر قوس قزح 

Puffy American style pancakes, maple syrup and butter    والزبدةفطائر على الطريقة األمريكية رقيق ، شراب القيقب 

   

Fresh Fruit Platter 2.7 طبق فواكه موسمية مشكل 

Seasonal fruits, berries  فواكه موسمية مشكلة, توت مشكل 

   

Egg Benedict 2.9 بنديكت البيض 
Poached eggs on English muffins,   بيض مسلوق على طريقة المافن اإلنجليزي ، يقدم مع 

served with beef bacon and sauce hollandaise  .لحم بقر مقدد و صلصة هولنديس 
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Breakfast Sandwich 2.9 فطيرة االفطار 

Freshly baked croissant, scrambled egg, sautéed mushroom   مقلي وفطر مطهيالفطيرة كروسن محشية بالبيض  

    

Khlii tagine 2.9 طاجين خليع 

Traditional Moroccan breakfast dish, fried egg,  طبق مغربي تقليدي من لحم غنم وبيض يقدم مع 

preserved lamb meat, served with Moroccan Bread  خبز مغربي 

   

French Toast 3.1  فرنسي محمصخبز  

Brioche bread, cinnamon, whipped cream, berry compote     خبز بريوش بالقرفة,كريمة مخفوقة, بيض,مربى التوت 

   

   

BREAKFAST SET / اوعصير ساخن مشروب مع اإلفطار يقدم  

Inclusive of 1 hot drink or 1 glass of juice 
  

   

English Breakfast Set  4.9 المشكل اإلفطار اإلنجليزي  
Beef Bacon, hash browns, baked beans  ، لحم مقدد ، بطاطس هاش براون ، فاصوليا مخبوزة 

Chicken sausages, roasted oven tomato sauce &   .نقانق دجاج ، طماطم مشوية بالفرن وبيضة مشمسة 
Sunny side up egg   

   

International  4.9 عالمي 

Sunny side up egg, assorted bread, beef salami,  جبنة,سالمي لحم,خبز,بيض عيون  
cheddar cheese, honey, butter, mixed fruits,   مشكلة فواكه,زبدة,عسل,الشيدر  

   

Mediterranean 4.9 متوسطي 

Shakshuka, Balaleet, mixed olives, chicken liver,  , مشكل زيتون,دجاج كبدة,شكشوكة,لبنة,بالليط         

labneh with olive oil, assorted Arabic & Moroccan bread  يقدم مع خبز مغربي وخبز عربي 
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 LUNCH MENU                      
Served from 12pm until 4pm 

 

 

 

Harira Soup 2.7   الحريرةشوربة  
A traditional Moroccan soup with beef,   شوربة الحريرة المغربية مع قطع من اللحم والحمص 

chickpeas, celery & fresh coriander  زبرة الطريةكوالكرافس وال  

   

Moroccan Mezza 3.9 مزة مغربية 
Taktouka, Bakoula & Broad beans   مكونة من التكتوكا والفول والبقولة تقدم مع خبز المغربي الطازج   

   

Crispy Calamari 4.2 كلماري مقرمش 
Tempura fried Calamari, Lime mayonnaise  مقلي بالتمبورة,كلماري  مايونيزليمون  

   

Courtyard Salad 4.5  سلطة كورتيراد       
Avocado, Pomegranate, Cherry Tomatoes,   حلومي مشوي ,كينوة ,أفوكادو,رمان,طماطم كرزية,مع 

Sweet Onion & Citrus dressing  صلصة البصل الحلو والحامض 

   

Mixed Arabic Mezza 4.9 مزة عربية مشكلة 

(good for 2 to share)   تصلح  لشخصين مكونة من حمص وباباغنوج وورق عنب 

Hummus, Babaganoush, Vine leaves,  ومتبل وفتوش تقدم مع خبز عربي طازج 

Mutable, Fattoush & Arabic bread   
   

Chicken Tajine  4.9 طجين دجاج                                                                                                                  
Baby chicken, caramelized onion,   بصلصة  البصلة   دجاج مثبل ومطهي بالطريقة المغربية التقليدية  

Moroccan olives, homemade preserved  تفاية مع الخبزالمغربي 

lemon. Choice of Moroccan bread or   
saffron rice   

   

Traditional Moroccan Couscous  4.9  الكسكس المغربي التقليدي   
Couscous served with choice of chicken    كسكس مبخر يقدم مع  لحم الغنم أو الدجاج مع خضار وحمص 

Teffya with caramelized onion, raisins,            ومرق على الجانب 

cinnamon & almonds, or lamb & vegetable   
   

Musakhan Chicken Wrap   4.9 مسخن دجاج 
Pulled chicken, sumac & onions in   دجاج مطبوخ مع بصل ابيض وسماق, ملفوف في خبز صاج يقدم 

crispy saj bread, served with French fries  مع بطاطس مقلية 

   

Rock Shrimp 5.5 روبيان مقرمش 

Tempura fried shrimps, spicy mayo   قطع من الروبيان مقلية بالتمبورة وتقدم مع صلصة المايونيز الحارة 

   

Hammour   7.5 هامورحار 
Grilled filet of hammour, ratatouille    قطعة هامورمحلي منقع في صلصة الهريسة,يقدم 

and Mashed potatoes  مع خضار مشوية وأرز بالزعفران 

   

Grilled US Prime Ribeye   11.0  شريحة لحم امريكي طرية  بدون عظم    
Grilled beef ribeye steak,    قطعة لحم امريكي ناعمة ,طماطم مع نبات الكبر,مخلل 

Tomato-Caper relish and French fries  الريليش,بطاطس مقلية 
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Pizza of your Choice 4.9 بيتزا من اختيارك 

Margarita  مارغاريتا 

Tomato sauce, mozzarella, buffalo cheese,  الطرية الريحان واوراق الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة  

fresh basil, olive oil.   

   

Wild Mushroom   الفطر بيتزا  

Tomato sauce, mozzarella cheese,   بري وفطر, طري فطر, الموزاريال وجبنة الطماطم صلصة  

forest mushroom with truffle oil.  ترفل فطرالكماءة  

   

 Diavola   بيتزا ديافوال 

Tomato sauce with melted mozzarella cheese,  الموزاريال,سجق ببروني,زعتر بري وجبنة الطماطم صلصة  

beef pepperoni with oregano.   

   

Pollo   بيتزا دجاج 

Tomato sauce with melted mozzarella, chicken,  الموزاريال,دجاج,طماطم مجففة,بصل وجبنة الطماطم صلصة  

sun-dried tomato, white onion,   ابيض,شرائح دجاج تركي مقدد,زعتر بري 

turkey bacon, oregano.   

   

Penne Arrabiata 4.1 بيني أرابياتا 

Penne pasta in spicy Arrabiata sauce,   بارميزان جبنة أرابياتا ، صلصة في بيني مكرونة  
parmesan cheese   

Add chicken or shrimp 5.1 ضافة دجاج أو روبيان 

   

Mix Grill  6.3 مشاوي مشكلة 
Lamb chop, kofta, chicken, lamb & beef  قطع من ضلع الضأن ، كفتة ، دجاج ، لحم بقر ، لحم غنم 

choice of Moroccan bread or saffron rice  بالزعفران ارز او الخبزالمغربي مع  
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DESSERTS  الحلويات والفواكه 
   

   

   

Pistachio Crème Brulee 2.9 فستق كريم برولي 
Pistachio flavored crème brûlée,  ، بيستو فستق وتوت طازج فستق بنكهة الكريمة. 

pistachio pesto and fresh raspberries   

   

Um Ali 3.5 ام علي 
Puff pastry, Pistachio, Almond, Cream  رقائق العجين مع مكسرات من فستق ولوز و كريمة 

   

   

Chocolate Fondant 3.5 كعكة الشوكوالطة 
Vanilla Ice Cream  يقدم مع آيس كريم فانيال 

   

   

Classic Tiramisu 3.5 كالسيك تيراميسو 
Mascarpone Cream, Coffee, Biscuit   ميسكاربون ,قهوة,بسكويتكريمة  

   

   

Dates Semifreddo  3.5 كعكة التمر بالطريقة االيطالية 
Toffee Sauce, Orange Compote  حلوى الكراميل,مربى برتقال 

   

   

Coconut Mousse 3.5 جوز الهند موس 
Light coconut mousse, kiwi-mango ragout,   ، كيوي مانجوموس جوز الهند الخفيف  يقدم في أنبوب  

served in chocolate tube  .الشوكوالته 

   

Our Selection of Ice Cream 1.7/3.0 اختيارتنا من اآليس كريم 
Vanilla, Strawberry, Chocolate, Banana  فانيال,فراولة,شوكوالتة,موز 

   

   

Our Selection of Sorbet 1.7/3.0  المثلجاتاختيارتنا من  

Peppermint, Pineapple  نعناع,اناناس 
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SOFT BEVERAGES 
 

 

 

COLD BEVERAGE 

 

SOFT DRINKS       FRESH JUICES 

 

Coca- Cola  1.6      Orange Juice  2.9 

Coca- Cola Light  1.6      Pineapple Juice  2.9 

Sprite    1.6      Watermelon Juice 2.9 

Red Bull   2.5      AppleJuice   2.9 

Red Bull (Sugar Free)  2.5      Carrot Juice  2.9 

 

 

WATER 

 

Blue Keld Still / Small 1.7 l Large 2.2 

Blue Keld Sparkling / Small 1.7 l Large 2.2 

Voss Still / Small 2.2 l large 3.2 

 

 

 HOT BEVERAGES 

 

Turkish Coffee  1.2      Double Espresso  1.9 

 Single Espresso  1.7      Selection of Tea  2.9 

Black Coffee  1.9      Hot Chocolate  2.7 

Cappuccino  1.9      Moroccan Tea  3.3 

Latte    1.9 

 

 

 

 

 


