
4.0 SMOOTHIE �سمو

MANGO ا�انجو
ا�انجو الطازج ، عص� ا�انجو ، حليب ، زبادي ، �اب الفاني�

BANANA ا�وز
موزة ناضجة ، آيسكريم الفاني� ، زبادي طبيعي

STRAWBERRY الفراولة
عص� الفراولة الطازج و ا�انجو ، ليمون

MIXED BERRIES التوت ا�شكل 
فراولة مثلج ، التوت ا�زرق ، رازب�ي ، عص� برتقال طبيعي ، زبادي

VIRGIN PINA COLADA ف�جن بينا كو�دا
أناناس ، موز ، كر�ة جوز الهند ، حليب طازج

TROPICAL FIVE FRUITS تروبيكال فايف فروتس
موز ، مانجو ، جوز الهند ، أناناس ، عص� برتقال

NUTTY ALMOND نو¤ أ�وند
لوز ، �اب الكاراميل ، آيسكريم الفاني� ، زبادي

"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إ» ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، ٪5 ³يبة حكومية و ٪5 ³يبة القيمة ا�ضافة

فطائر الصباح MORNING PASTRY (متوفرة من الساعة 8 صباًحا حتى 10:30 صباًحا)

4.0 FOUR PIECES أربع قطع
كرواسون سادة ، كرواسون زع½ ، كرواسون شوكو�تة ، شعرية فواكه

SALAD سلطات

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

7.5 (N) CHICKEN SALAD سلطة الدجاج ا�شوي
دجاج مشوي ، تفاح أخÁ ، توت بري جاف ، هالبينو ، نعناع، صلصة زبادي التوت

DESSERT الحلويات

4.5 (N) BROWNIE Âبراو
تقدم مع صوص الكاراميل

4.5 FRUIT TART تارت الفواكة
فواكة موسمية مع التارتليت و آيسكريم الفاني�

4.5 DAILY CAKE كعك يومي
مخبوز و طازج، الرجاء سؤال النادل عن كعكة اليوم

5.5 CAKE & COFFEE SET كعك و قهوة
الكعك اليومي مع اختيارك ا�فضل من القهوة

 ICE CREAM AND SORBET Çيسكريم و السورÈإختيارك من ا
مقدار 1 سكوب 1.5 | مقدار 3 سكوب 4.0

SORBET Çسور
Blood orange & calamansi Éبلود أورانج و كا�مان

(S) حار  (GF) خاÎ من الغلوتÌ (N) يحتوي عË مكÊات  (V) نبا¤
"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إ» ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، ٪5 ³يبة حكومية و ٪5 ³يبة القيمة ا�ضافة

ICE CREAM يسكريمÈا

Vanilla فاني�

Valrhona chocolate فالرهونا شوكليت 

Strawberry فراولة

Ice cream of the day آيسكريم اليوم



3.0 FRESHLY SQUEEZED JUICE عص� طبيعي طازج
(بإمكانك الحصول عË مزيج عص�ين حسب إختيارك)

Pineapple أناناس | Watermelon بطيخ | Carrot جزر | Orange برتقال

3.0 FRESH JUICE عصائر طازجة
Mango مانجو | Grapefruit جريب فروت | Cranberry كرانب�ي | Tomato طمÑط | Apple تفاح

SOFT DRINKS وبات غازيةÓم | MINERAL WATER مياه معدنية

STILL العادي
مل مل | 750 330 Hildon Delightfully Still مياه هيلدون العاديه 
3.0  | 2.5

SPARKLING الفواره
مل مل | 750 330 Hildon Gently Sparkling مياه هيلدون الفواره
3.0  | 2.5

2.5 Fanta Orange فانتا برتقال | Sprite ايتÕس | Diet Coke دايت كو� | Coca Cola كوكا كو�

4.0 Redbull ريدبول

    3.0                      NEWBY Tea شاي نيو باي

     (Loose Tea ورق الشاي)

   English Breakfast إنجلش بريكفاست

 Earl Grey ايرل غراي

 Darjeeling دارجليينج

  Green Sencha جرين سنتشا

  Chamomile كامومايل

  Fujian Oolong فيوجن اولونج

5.5 FLOWERING TEA شاي الزهور
Milky Flower مل× ف�ور | Lychee Øليت | Blueberry التوت ا�زرق

4.0 MOCKTAIL ا�وكتي�ت

CUCUMBER MINT SWIZZLE خيار بالنعناع سويزل
شاي البابونج، زنجبيل ، عص� الليمون ، خيار، تفاح ، �اب السكر ، ريقات النعناع

ORANGE AND PINEAPPLE COOLER دÕتقال و ا�ناناس ا�Õال
عص� برتقال ، عص� أناناس ، �اب الكوراكاو ا�زرق ، �اب الفراولة

CHAMOMILE STRAWBERRY الفراولة و البابونج
 منقوع البابونج ، فراولة ، زنجبيل ، �اب الزهر ، وريقات نعناع ، ماء الصودا

WATERMELON BERRY البطيخ بالتوت
عص� البطيخ ، عص� التوت الÕي ، عص� الليمون ، أوراق النعناع و�اب الجومي

APPLE AND BASIL التفاح بالريحان
عص� التفاح ا�خÁ ، �اب الريحان ، عص� الليمون ، وريقات الريحان

"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إ» ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، ٪5 ³يبة حكومية و ٪5 ³يبة القيمة ا�ضافة

"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إ» ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، ٪5 ³يبة حكومية و ٪5 ³يبة القيمة ا�ضافة

Coffee القهوة

2.5 Ristretto ريس½يتو

2.5 Single Espresso يسوÕسنجل إس

3.0 Double Espresso يسوÕدبل إس

3.0 Long Black لونج ب�ك

3.5 Flat White ف�ت وايت

3.5 Cappuccino كابتشينو

3.5 Latte تيه�

3.5 Mocha موكا


