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WOK & ROLL PAD THAI  BD 2.500
Stir-fried rice noodles, vegetables and prawns twisted and turned in a hot wok.

We serve it with peanuts for sprinkling and lime for squeezing.

HAPPY TOMATO RISOTTO  BD 2.500
Say ciao to this Italian Risotto made with fresh basil and Parmesan cheese.
Did you know in Venice risotto is often served as a traditional festive meal?

CHINESE FRIED RICE WITH CHICKEN  BD 2.000
A tender chicken breast cooked with honey, soy sauce and garlic.

The dish comes with soft, fragrant rice stir-fried with peas and sweet corn.

PENNE PASTA WITH RED–RED SAUCE  BD 3.000
This classic pasta dish includes three of the foods Italy is most famous for

pasta, tomatoes and Parmesan cheese.

KRISPIE FISH FINGERS  BD 4.000
Golden �sh �ngers coated with crushed rice krispies served 

with healthy cherry tomatoes, fresh cucumber and carrot sticks.

YUMMY MINI BEEF BURGERS  BD 4.200
Two perfectly grilled homemade mini beef burgers, served with a fresh salad.

Legend has it that the birthplace of the ‘Burger’ is Athens, Texas in the USA.

REGIONAL
SPECIAL

SMILEY TOMATO SOUP  BD 1.700
A bowlful of hot, hearty tomato soup, cooked with the reddest

plum tomatoes and topped o� with a dollop of fresh cream.

CRUNCH VEGGIES AND HUMMUS DIP  BD 4.000
Served with cherry tomatoes, mozzarella and veggie sticks for dipping.

Hummus is a popular and traditional Middle Eastern dish made with chickpeas.

BROCCOLI SWEET CORN FRITTERS  BD 2.500
A crispy, �u�y fritter �lled with broccoli, sweet corn and a little bit of melted cheese.



APPLE JUICE   BD 1.500

ORANGE JUICE   BD 1.500

STRAWBERRY & BANANA SMOOTHIE   BD 2.000

TROPICAL SMOOTHIE   BD 2.000

MILK   BD 1.000

WATER   BD 1.000

SCRUMMY POTATO & PUMPKIN MASH  BD 1.500
Potato and pumpkin mashed together for you to shape anyway you like. 

Did you know the largest pumpkin on record is bigger than a baby elephant?

A-MAIZE-ING CORN-ON-THE-COB  BD 1.500
Interestingly there is always an even number of ears on a cob of corn.
Corn is also grown on every continent in the world except Antarctica.

HOMEMADE FRENCH FRIES  BD 1.500
These golden homemade French fries are parboiled before frying,

to make them a healthier side serving. 

VERY BERRY YOGHURT ICE CREAM  BD 3.000
Say this �ve times as fast as you can, “I would like a very berry dairy dessert!”

ICED WATERMELON POPSICLES  BD 1.000
Stay cool and fresh with this slurpable sweet dessert.

Did you know that you can �nd square-shaped watermelons in Japan?

CHOCOLATE BROWNIE ICE CREAM SUNDAE  BD 2.200
A do it yourself chocolate brownie topped with classic vanilla ice cream

and served with fresh fruits and sprinkles.

Suitable for
Vegetarians

Contains
Gluten

Contains
Eggs

Contains
Beef

Contains
Pork

Contains
Seafood

Contains
Nuts

Contains
Dairy



نوديلز األرز التايلندي  ٢.٥٠٠ ب.د.
"معكرونه االرز تحضر مع الخضار والجمبري (روبيان)  على الطريقه التايلنديه 

تقدم مع الفول السوداني وليمون حسب الطلب"

طبق الرزوتو السعيد بالطماطم  ٢.٥٠٠ ب.د.
"ردد  سياو لطبق الروزوتو اإليطالي ا�حظر من الريحان الطازج وج� البارميزان

هل تعلم في  فينيسيا يتم تيقدم هذا الطبق كوجبة احتفالية تقليدية"

أرز مع الدجاج على الطريقه الصينيه  ٢.٠٠٠ ب.د.
صدر دجاج طري مع صلصه الصويا والثوم يطبخ مع الرز ا�سلوق و البازيال الخضراء و حبوب الذره

معكرونه البانيه مع الطماطم الحمراء  ٣.٠٠٠ ب.د.
طبق ا�عكرونه ا�ميز مكون من ثالثه مكونات رئيسيه-- معكرونه البانيه وصلصه طماطم وجينه البارميسان

اصابع السمك ا�قليه ا�قرمشه  ٤.٠٠٠ ب.د.
"اصابع السمك ا�قليه ا�قرمشه مع كورن الرز تقدم طماطم صغيره صحيه و خيار طازج و اصابع الجزر"

يامي همبورغر حجم صغير  ٤.٢٠٠ ب.د.
"قطعت� من الهمبورغر مشويه محضره محليا من لحم البقر تقدم مع سلطه طازجه

اليجندز مكان نشأت الهمبرغر في مدينه  اثينا و تكساس -الواليات ا�تحده االمريكيه "

شوربه الطماطم الضاحكة   ١.٧٠٠ ب.د.
صحن شوربه طماطم ساخن مطبوخ من حبات طماطم حمرا جيده مع الكريم

قطع اصابع من خضار طازجه تقدم مع صلصه الحمص  ٤.٠٠٠ ب.د.
"تقدم مع حبات طماطم صغيره و جبنه موزيريال و اصابع الخضار 

الحمص من االطباق ا�شهوره في الشرق االوسط محضره من الحمص والطحينه"

بوكولي مع حبوب الذره الحلوه   ٢.٥٠٠ ب.د.
محمصه مع البروكولي و حبوب الذره مع قليل  جبنه ذائبه 
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ايس كريم /بوظه مع التوت البري  ٣.٠٠٠ ب.د.
ردد خمس مرات باقصى سرعه - اننا احب حلويات التوت البري بالحليب

مصاص جح او بطيخ مثلج  ١.٠٠٠ ب.د.
"ابقى هادي مع هذه الحلويات 

هل تعلم بوجود بطيخ مربع الشكل قي اليابان"

شوكوالته بروني سوندي  ٢.٢٠٠ ب.د.
قم بنفسك بتزي� شوكواله براوني  يي ايس كريم الفانيال وقدمهامع الفواكه الطازجه

عصير التفاح  ١.٥٠٠ ب.د.
عصر برتقال  ١.٥٠٠ ب.د.

فراوله مع ا�وز بالزبادي كوكتيل  ٢.٠٠٠ ب.د.
سموثي كوكتيل استوائي   ٢.٠٠٠ ب.د.

حليب  ١.٠٠٠ ب.د.
ماء  ١.٠٠٠ ب.د.

بطاطس مهروسه مع القرع  ١.٥٠٠ ب.د.
"بطاطس و قرع مهروس مع بعض تشكل حسب الطلب الذي تفظل 

هل تعلم اكبر نبته قرع في العلم  كانت بحجم صغير الفيل "

كوز الذره العجيب  ١.٥٠٠ ب.د.
"توقع من ا�مكن ان رسم اذن� للذره

 نبات الذره يزرع في جميع دول العالم ما عدا القاره القطبيه  الجنوبيه"

 بطاطس مقليه محضره محليا  ١.٥٠٠ ب.د.
هذه البطاطس الذهبيه محضره محليا مسلوقه مسبقا لتقدم طازجه كطبق جانبي
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مناسب 
للنباتي�

يحتوي على
الغلوت�

يحتوي على
 البيض

يحتوي غلى
لحم البقر

يحتوي عاى
لحم خنزير

يختوي على
اسماك

يحتوي على
ا�كسرات

يحتوي على
مشتقات االلبان

يمكنك عمل شيء من ا�رح واللعب من اجل فتح شهيتك لألكل
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