
 اإلفطار
بوفية بارد

اختيار الشيف من اجلنب وقطع باردة
 الزبادي و حبوب االفطار املتنوعة 

الفواكه املومسية الاكملة ورشاحئ الفاكهة 
معجنات الصباح الطازج

فطور عاملي
 

(D G) بيض عيل حسب اختيارك

اختيارات البيض

(V) بيض عيون
(V) بيض مقيل

(V) أومليت بياض البيض

(V) بيض بوشيه
 (V) أومليت

(V D G) بيض بينديكت

(V) بيض عيون مقيل عىل الوجهني 
(V) بيض مسلوق

(D V) بيض خمفوق

 (V) فلفل حلو
(V) هليون

حلم ديك رويم 

(V) مطامط
(D V) جبنة

صدر الديك الروم

(V) بصل
(V) فطر 

(V) فلفل حار

الطبق اجلانيب

(V) فطر
(V G) هاش براون

 (V G) فول مطبوخ
نقانق حلم العجل

(V) مطامط خمبوزة
حلم العجل املقدد
جسق الدجاج 

(V G) بيض مسلوق باألفواكدو
بيض مسلوق ، افواكدو ، جوااكمويل ، خزب بين

فطور اليوم
إعداد إفطار يويم خاص من الشيف

(V N D G) سلة اخلزب

(V D G) كرواسون بالزبدة
(V D G) كرواسون الشوكوالتة

(V D G) دانيش الفراولة
(V D G) مافن قليل الدمس

(V D G) كعكة الرخام
(V G) لفة خزب اجلاودار

• يتوفر اخلزب اخلايل من الغلوتني عند الطلب

خيارات حلشوة األومليت

(V N D G) كرواسون اللوز
(V D G) دانش الكرز

(V D G)  دانيش املمشش
(V D G) مافن برقائق الشوكوالتة

(V G) ميين باجيت
(V G) لفة خزب متعدد احلبوب



إفطار رشيق
(V D G) إفطار حبريين

مجموعة خمتارة من أهشى أطباق اإلفطار البحرينية
شكشوكة ، محص ماساال ، حلوم مشوي ، لبنة بالزيتون

محص ، بالليط ، فول مدمس باخلزب العريب

(V G) شكشوكة
بيض بنكهة رشقية مع مطامط ، فلفل حار وبصل

(V G) فول مدمس
تقدم مع اخلزب العريب والتوابل

أضافات
فطور صغري

(D G) ميين بيغل سملون مدخن
جبنة كرمي ، أفواكدو ، كرب ، مطامط ، بصل أمحر 

خزب محمص
(V G) توست الحمق األمسر | (V G) توست احلبوب الاكملة | (V D G) أبيض

(V N D G) عصيدة الشوفان العضوية
تقدم مع عسل

(V D G) كالسيك بان كيك
رشاب القيقب ، كرمية خمفوقة و كومبوت التوت االزرق

(V D G) وافل بلجييك
فراولة ، رشاب القيقب ، و كرمية خمفوقة

(V D G) توست فرنيس
توت  و موز بالكراميل

(V D) طبق ميين فواكه
تقدم مع صوص زبادي بالعسل

(G) دجاج شوماي
صلصة الصويا وزيت الفلفل احلار

(V D G) بوري مع الو بايج
خزب هندي مع بطاطا اكري

طبق حلم اخلزنير
(P) طبق  حلم خزنير حار
اختيار النقانق وحلم اخلزنير املقدد

(P) قطع حلم اخلزنير الباردة
ساليم و مرتديال حلم خزنير متنوع

 V - نبايت، N - مكرسات، D - ألبان، G - غلوتني، P - خزنير
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.


