
(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

APPETISERS ا�قب�ت 

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

8.0 | 5.5 | 3.0 lobster £لوبس | Japanese scallops ¤سكالوبس يابا | tiger prawns اضف روبيان

7.0 (N) GOAT CHEESE SALAD سلطة ج© ا�اعز
جبنة ا�اعز الدافئة ا�قرمشة ، الت� ، السبانخ ، الجرج» ، الجوز ، يوزو صلصة البندق

7.5 (N)(GF) CHICKEN SALAD سلطة الدجاج
دجاج مشوي ، تفاح أخ´ ، توت بري مجفف ، هالبينو ،نعناع ، صلصة زبادي التوت

7.5 (GF) SMOKED DUCK البط ا�دخن
̧تقال  البط ا�دخم بخشب التفاح ، شاي الياسم� مع الخوخ ا�خبوز وبالسميك ال

9.5 (GF) CRAB SALAD سلطة السلطعون
سلطعون ، مايونيز بالطرخون ، ثوم، هليون ، زيت زيتون

SOUP & HOT APPETISERS الشوربة و ا�قب�ت الساخنة

3.0 (V) SOUP OF THE DAY حساء اليوم
حساء شهي من موقدنا الساخن

5.5 CALAMARI كا�اري
ا�خطبوط ا�قÃ ا�قرمش مع صوص الروميسكو ، اÀيول

7.5 (S)(GF) BEEF RIB SSAMJANG بيف ريب سامجانج
̧انا ضلع البقر ا�دخن بخشب الكرز،الهندباء البلجيكية، صلصة الباربيكيو الكورية ، سلطة بي

12.5 (GF) SEARED SCALLOPS سكالوب ا�حمرÇا
مع هريس سونشوك ، براعم الجزر ، صلصة يوزو كوشو

CURED, RAW AND SUSHI طباق النيئةÊو ا Ëالسو

5.5 SALMON & AVOCADO ROLL ت السا�ون با�فوكادوÊرو
روÊت السوË بالسا�ون ، ا�فوكادو مع السمسم ا�حمص

7.0 CRAB & MANGO ROLL ت السلطعون مع ا�انجوÊرو
́اء ، السلطعون ، مايونيز حار ، توبيكو أحمر لفائف السوË مع ا�انجو التايلندية  الخ

7.5 (GF) SEABASS SASHIMI سيباس ساشيمي
̧قوق ، الثوم ا�قرمش ، الهالبينو ، الكازامي  Ñائح سمك السيباس النية صلصة ال

8.0 SPICY TUNA ROLL رول التونة الحارة
صلصة التونة ا�فرومة ، صلصة الفلفل الحار والخيار والتوبيكو ا�سود

8.5 (S) CEVICHE سيفيتش
سمك الجنم ا�حÃ وفاكهة التن� متبلة باليوزو اليابا¤ ، ليمون ، فلفل حار ، فاكهة الباشن

12.5 (GF) TUNA TARTAR تارتا التونة
تونة مقطعة ، أفوكادو ا�هروس جزئياً ، توبيكو ، صلصة حارة

12.5 (N)(GF) BEEF CARPACCIO بيف كرباتشيو
Ñائح رقيقة من لحم أنجوس ترندليون ، البارميزان ، ايو	 ، خس ، صنوبر محمص

PASTA & RISOTTO الباستا و الروزيتو

8.0 (V)(GF) RISOTTO FUNGHI روسيتو فونجي
Ôريسوتو الفطر بورسيني مع بارميجيانو ريجيانو وزيت الك

Tagliatelle with your favourite sauce مع الصلصة ا�فضلة لديك Ãتالياتي

6.5 (V) PEPPERONCINO بي¸ونسينو
رقائق الفلفل الحار ، الثوم ، البارميزان ، البقدونس ، زيت الزيتون البكر ا�متاز 

10.0 Add lobster £اضف لوبس 

7.0 (V) NAPOLITANA نابوليانا
صلصة طÖطم ، طÖطم كرزية ، زيتون كاÊماتا ، ريحان طازج

11.5 (N) GAMBERI PESTO TRAPANESE جامب»ي بيستو ترابيانز
روبيان مشوح ، صلصة بيستو صقلية

MAINS ا�طباق الرئيسية

8.5 (V) AUBERGINE MOUSAKA أوب»ج� موساكا
طبقات الباذنجان ا�خبوزة مع الطÖطم والثوم والريحان تعلوها جبنة تاليجيو ذائبة

14.5 (GF) ROAST CHICKEN دجاج بالفرن
دجاج (مغذى ع� الذرة) محمر ، بطاطس دوفينواز ، أعشاب

16.0 LOCAL HAMMOUR الهامور البجريني
Êفيليه الهامور الطازج مع السمسم ا�قرمش ، البوك تشوي ، صوص الش»مو

16.5 (GF) (N) SALMON PESTO سا�ون بيستو
سلمون مقÃ ، بطاطا حلوة مشوية بالليمون ،صلصة البيستو الصقلية

16.5 18 HOUR LAMB SHANK لحم الضأن مطهو 18 ساعة
لحم غنم مطهو ببطء ، كرز جاف ، زع£ ، صلصة بلسمك ، عصيدة دقيق الذرة ا�تلبلة

17.5 LOBSTER & SCALLOP SAGANAKI Üلوبس£ وسكالوب ساجانا
Ýطان البحر ا�شوح ، اسقلوب ، طÖطم كرزية مشوية ، جبنة فيتا مفتتة ، ثوم

27.0 (GF) STEAK FRITES ستيك فريتس
لحم واجيو Ýيليون اس£ا	، رقائق البطاطا ا�قطعة

1.5 (GF) SAUCES  صلصات
صلصة يوزو كوشو اليابانية| صلصة الفطر الكرÞية| صلصة الفلفل ا�خ´ الغنية

الجورجنزوÊ الكرÞية| صلصة الهريسة ا�عدة محلياً 

(V) SIDES الجوانب

3.0 (GF) HAND-CUT POTATO CHIPS البطاطس ا�قطعة
مع ملح الروزماري ، بابريكا مدخن

3.0 (GF) HALF AVOCADO نصف ا�فوكادو
زيت ا�رغان ا�غرß والليمون الطازج وملح البحر مالدون

3.5 (GF) SAUTÉED SPINACH AND KALE السبانخ و الكيل ا�شوح
الثوم وزيت الزيتون البكر ا�متاز

3.5 (GF) POTATO DAUPHINOISE بطاطس دوفينواز
طبقات البطاطس الرقيقة ا�خبوزة بالفرن مع صلصة كرÞة بالثوم

4.0 (GF) SAUTÉED ASPARAGUS هليون سوتيه
زيت الزيتون البكر ا�متاز  ، جبنة تاليجيو ذائبة

4.5 (GF) BABY CARROTS براعم الجزر
́اء ́اء ، صلصة خ براعم الجزر الصغ»ة مع الفاصوليا الخ

DESSERTS الحلويات

4.5 (N) CHEESECAKE تشيز كيك
يوزو تشيز كيك بالشوكوÊتة البيضاء ، ح�وة بالجوز

4.5 (N) DOUBLE CHOCOLATE DOME دبل شوكليت دوم
كرÞة الشوكوÊتة الداكنة ، موس الشوكوÊتة البيضاء، صلصة برتقال

4.5 (GF) LIME PANNA COTTA يم بانا كوتاÊ
بانا كوتا بنكهة الليمون مع صوص ا�انجو الطازج

4.5 (N) ALMOND FILO آ�وند فوليو
̧قوق رقائق الفوليو باللوز والتفاح ا�خبوز á معجنات فيلو ، آيس كريم الزعفران ، كومبوت ال

5.0 CHOCOLATE FONDANT شوكليت فوندونت
كعكة الشوكوÊتة الداكنة ، آيس كريم الفراولة

5.0 ASSORTED CHOCOLATE TRUFFLES (8 قطع ) شوكليت ترافل

9.0 (N) CHEESE  ©ا�جبان الج
خيارات من اÊجبان العا�ية ، صلصة الت� ، فواكه مجففة ومرâ بصل

 (V) ICE CREAM AND SORBET ßيسكريم و السورÀإختيارك من ا
مقدار 1 سكوب 1.5 | مقدار 3 سكوب 4.0

 SORBET ßسور

 Blood orange & calamansi ãمانÊبلود أورانج و كا

ICE CREAM يسكريمÀا

Vanilla فاني�

Valrhona chocolate فالرهونا شوكليت 

Strawberry فراولة

Ice cream of the day آيسكريم اليوم


