


Indigo Brunch انديجو برانش

BREAKFAST ا�فطار

BLUEBERRY PANCAKE بلو ب�ي بان كيك
مع �اب القيقب ، كريم الفانيليا

BITS & BITES بايتس بايتس

18 HOUR LAMB SHANK TARTINE لحم الضأن مطهو 18 ساعة 
لحم غنم مطهو ببطء ، كرز جاف ، زع� ، صلصة بلسمك ، عصيدة دقيق الذرة ا�تلبلة

MAIN ا�طباق الرئيسية

ROAST CHICKEN BREAST دجاج بالفرن
دجاج محمر، بطاطس دوفينواز ، أعشاب

SWEET الحلويات

ا�طعمة مع ا�¤وبات الغ� كحولية 28 د.ب | مع ا�¤وبات الكحولية 38 د.ب

ا�طفال أقل من 4 أعوام مجاناً | 5 إª 10 أعوام يحصلون ع¨ خصم 50%

Beverage Selection اختيار ا�¤وبات

MINERAL WATER مياه معدنيه
Hildon Sparkling مياه هيلدون الفواره

Hildon Still مياه هيلدون العاديه

FRESH JUICE عصائر طبيعية
Orange برتقال

Mango مانجو

Carrot جزر

Pineapple أناناس

SOFT DRINK م¤وبات غازية
Coca Cola ·كوكا كو

Coke Light ·دايت كو

Fanta Orange ¹فانتا برتقا

Sprite ايتºس

SPARKLING AND STILL WINE الفوار و النبيذ الساكنة
Sparkling Wine نبيذ فوار

White Wine نبيذ أبيض

Rose Wine نبيذ وردي

Red Wine نبيذ أحمر

Draught Beer ميلºب�ة من ال

(S) حار  (GF) خا¹ من الغلوت¿ (N) يحتوي ع¨ مك¾ات  (V) نبا½
"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إª ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، Â 5٪يبة حكومية و Â 5٪يبة القيمة ا�ضافة

(S) حار  (GF) خا¹ من الغلوت¿ (N) يحتوي ع¨ مك¾ات  (V) نبا½
"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إª ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، Â 5٪يبة حكومية و Â 5٪يبة القيمة ا�ضافة

SEABASS SASHIMI سيباس ساشيمي
صلصة الºقوق ، الثوم ا�قرمش ، الهالبينو ، الكازامي

(V) WAFU SALAD سلطة وافو
 براعم ورقية بتتبيلة الصويا و السمسم

SALMON & AVOCADO ROLL رو·ت السا�ون با�فوكادو
 رو·ت السوÈ بالسا�ون و أفوكادو مع السمسم ا�حمص

(GF) BEEF RIB SSAMJANG بيف ريب سامجانج
مع سلطة بيºانا

CHOCOLATE FONDANT شوكليت فوندونت
كعكة الشوكو·تة الداكنة ، آيس كريم الفراولة

LIME PANNA COTTA يم بانا كوتا· 
بانا كوتا  بنكهة الليمون مع صوص ا�انجو الطازج

SEARED SCALLOPS AND PRAWNS ا�سكالوب ا�حمر  مع الروبيان
مع صلصة البيستو الصقلية ، بطاطا دوفينواز ، طÍطم كرزية مشوية

RISOTTO FUNGHI روزيتو فونجي
ريسوتو الفطر بورسيني مع بارميجيانو ريجيانو وزيت الكÎة

POACHED EGG بيض بوشد
أفوكادو مقطع ، السا�ون ا�دخن ، صلصة خÏاء

(V) GRILLED HALLOUMI الحلومي ا�شوي
مرÐ الفلفل الحار ا�دخن ، �اب التمر


