
BREAKFAST A LA CARTE قا�ة وجبات ا�فطار

(S) حار  (GF) خا� من الغلوت� (N) يحتوي ع مك�ات  (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 �يبة حكومية و ٪5 �يبة القيمة ا�ضافة

COFFEE القهوة
2.5 Ristretto ريس¤يتو

2.5 Single Espresso سنجل إس¥يسو

3.0 Double Espresso دبل إس¥يسو

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

8.0 CONTINENTAL BREAKFAST فطور كونتينتال
mango أو مانجو carrot جزر , grapefruit جريب فروت , orange عصائر طازجة | برتقال

فاكهه موسمية

سلة مخبوزات متنوعة مقدمة مع ا�ر¶ ا�عد µ ا�طبخ و العسل و الزبدة

حبوب إفطار من اختيارك مع الحليب الطازج

hot chocolate أو شوكو®ته ساخنة tea  شاي , coffee قهوة طازجة

2.5 (V) CEREALS حبوب
 Special K º سبيشل , Coco Pops كوكوبوبس , Corn Flakes كورن فليكس

soy حليب الصويا , skimmed حليب ا�نزوع الدسم , whole يقدم مع حليب  

almond milk أو حليب اللوز 

2.5 (V) (GF) TOAST خبز محمص
gluten free أو خا� من الغلوت� brown أسمر , white أبيض

يقدم مع ا�ر¶ ا�عد با�طبخ والعسل و الزبدة

4.0 PASTRY FOUR PIECES سلة ا�خبوزات
سلة مخبوزات متنوعة مقدمة مع ا�ر¶ و العسل و الزبدة ا�عد µ ا�طبخ 

HEALTHY صحي
3.0 (V) WARM OATMEAL PORRIDGE وورم بريدج  اوت ميل

عسل ،سكر بني ، قشدة

3.0  (V) (N) HOMEMADE GRANOLA مطبخنا µ الجرانو® ا�عدة
soy حليب الصويا , skimmed حليب ا�نزوع الدسم , whole يقدم مع حليب  

yogurt أو الزبادي almond milk حليب اللوز

4.0 GREEK CHEESE Áيونا Âج
جبنة فيتا وحلومي مع نعناع طازج ، جوز ،مر¶ الت�

4.5 (V) EGGS & AVOCADO البيض وا�فوكادو
بيض مسلوق، أفوكادو مقطع ، صلصة خÄاء ، ع Ãيحة خبز الجاودار ا�حمص

5.0 SMOKED SALMON السا�ون ا�دخن
 مع ا�فوكادو ا�هروس ع خبز الساور دو

EGGS بيض
4.5 CHOICE OF EGGS خيارات البيض

fried Çمق , boiled | poached مسلوق , omelette عجة , scrambled مخفوق

تقدم مع ث¨ثة جوانب حسب اختيارك

4.5 EGG WHITE OMELETTE أومليت بياض البيض
ا�حشو مع  ث¨ث جوانب حسب اخيارك

Selection of fillings اختيار الحشوات
mushroom فطر , capsicum فليفلة , cheese جبنة , turkey ham لحم ديك رومي

tomato طمÌط , onion بصل ,

  Selection of Sides اختيار الجوانب
hash brown هاش براونز , chicken sausage سجق دجاج , bacon بيكون

sautéed mushrooms Çالفطر ا�ق , grilled tomato طم مشويةÌط ,  

CLASSIC EGGS ̈سيكية بيض ع الطريقة الك
4.5 EGGS BENEDICT بيض بيندكت

  لحم ديك رومي ، ناعم مسلوق بيض ، صلصة هولنديز ع

Ãيحة مفن إنجليزية محمصة

4.5 (V) EGGS FLORENTINE بيض فلورانت�
سبانخ ، ناعم مسلوق بيض ، صلصة هولنديز ع Ãيحة مفن إنجليزية محمصة

5.0 EGGS ROYALE بيض رويال
سبانخ ، ناعم مسلوق بيض ، صلصة هولنديز ع Ãيحة مفن إنجليزية محمصة

REGIONAL أطباق إقليمية
4.0 (V) LOCAL STYLE EGGS SHAKSHOUKA الطريقة ا�حلية شكشوكة ع

بيض ، كمون، طÌطم ، زيت زيتون

3.0 (V) FUL MEDAMES فول مدمس
الفول ا�طهو   مع البيض ا�سلوق، الكمون، الليمون، زيت الزيتون البكر ا�متاز

INDIGO FAVOURITES أطباق إنديجو
3.5 (S) GRILLED HALLOUMI الحلومي ا�شوي

حلوم ق¥ص ، مر¶ الفلفل الحار ا�دخن ، طÌطم كرزية ، Ãاب التمر

4.0 (V) INDIGO EGGS SHAKSHOUKA شكشوكة انديجو
eناعم مسلوق بيض مع باذنجان متبل ، صلصة الطÌطم

4.5 (GF) PYTTI PANNA بيتي بانا
نقانق مشوحة  مع اللحم ا�قدد، بطاطس ،خÄوات يعلوها بيض عيون

5.0 BRESAOLA ®بريساو
لحم بقري مع مر¶ البصل و الروكيت

SWEETNESS تحلية
3.0 YOGURT زبادي

زبادي يونانية مع كومبوت الفواكه ا�عد µ مطبخنا

3.0 (V) FRUIT SALAD سلطة فواكه
قطع الفواكه ا�وسمية مع Ãاب الفواكه ا�ح

3.5 (V) FRESH FRUIT فواكه طازجة
 Ãائح الفواكة ا�وسمية الطازجة

4.5 (N) CHEESECAKE تشيز كيك
يوزو تشيز كيك بالشوكو®تة البيضاء

4.5 (N) CHOCOLATE BROWNIE Áبراو
تقدم مع صوص الكراميل

4.5 (V) FRENCH TOAST Òخبز فرن
مع التوت ا�شكل و كرÓة الفاني¨

4.5 (V) BLUEBERRY PANCAKES ي بان كيكÔبلو ب
مع Ãاب القيقب  و كريم الفانيليا

BEVERAGE  وباتÕا�
3.5 (V) FRESH JUICE عصائر طازجة

Pineapple أناناس | Grapefruit جريب فروت | Watermelon بطيخ | Orange برتقال 

Apple تفاح | Mango مانجو | Carrot جزر 

4.0 (V) BREAKFAST SMOOTHIES سمو× ا�فطار
mango أو مانجو strawberry فراولة , banana سمو× الزبادي مع اختيار ا�وز

    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

1.0 MILK SELECTION خيارات الحليب
almond milk أو حليب اللوز soy صويا , skimmed منزوع الدسم , full cream كامل الدسم


