
رمضان هذا العام
نحتفل بثقافة وطن
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في رمضان هذا العام، نحتِفل بثقافة وطن
الثقافات.. هي كاللؤلؤ في المّحار.. إذ أن كّل محرة تخلق لؤلؤتها الخاّصة، 
النساء  تتزّين  وكما  الكوكب.  سطح  على  أخرى  لؤلؤة  أّي  تشبه  ال  التي 

بالآللئ، الجميلة فإن ا�وطان تتزّين بثقافاتها.

وهذا العام، فإننا نتزّين بالثقافة التي ننتمي لها، هنا في مملكة البحرين.
 

لقد مضت أربعون عام¥، ونحُن في فندق إنتركونتيننتال ريجنسي البحرين 
ِره. في رمضان  ªالذي احتضننا، وجزٌء من نماءه وتطو الوطن  جزٌء من هذا 
وإذ  البحرين.  مملكة  الموجودة في  الثقافات  بمختلف  نحتفل  العام،  هذا 
نحتفُل بذلك بشيٍء من الفخر، فإنُه ُيسعدنا أن نقّدم لكم أفضل ا�طباق 

الشهّية، مع خدمٍة ال ُتضاهى.

فأهًال وسهًال.. وألُف مرحب¥ بكم في هذه التجُربة الرائعة.
 



إفطار
تحت ضوء القمر 

تستقبلك الكثير من البيوت البحرينّية 
القديمة بأبواب خشبّية غاية في الجمال، 
وتحظى الكثير من هذه ا�بواب بنقوٍش 
رائعة وبأشغال معدنّية غاية في الروعة.

ُقم بزيارة:
مركز الشيخ ابراهيم للثقافة والبحوث

مركز الجسرة للحرف اليدوية



إفطار تحت ضوء القمر
عندما يتعّلق ا�مر با�طباق الشهّية.. فإّنُه ُيسِعُدنا أن نقّدم 

لك ا�فضل. تناول إفطارك معنا، واستمتع بالذوق الرفيع.
سيتضّمن فطورك أفضل أطباق البوفيه الُمقّدمة على 
طاولتك.. مع ركن الشواء، با¼ضافة إلى ألّذ المأكوالت 

التقليدّية وأطباق المطبخ العالمي.

يومّي¥: من المغرب إلى الثامنة والنصف مساًء
السعر: 18.000 د.ب. للشخص الواحد

سُيصاحب الفطور عزٌف هادئ للقيثار بألحاٍن عربّيٍة جميلة

نحتفل بأّمهاتنا
مع أسعد وجبات ا¼فطار

كّل يوم اثنين، تفّضلوا مع عوائلكم،
وأسعدوا أمهاتكم بإفطاٍر مجانيٍّ لُهّن

@تسري الشروط وا�حكام 

في الثقافة ا®سالمّية، ُيستخدم المسباح لعّد 
التسبيحات بعد كّل صالة، أو حّتى في ا�وقات العادّية، 

إذ أّن حمل المسابيح في المجالس والفعالّيات 
االجتماعّية ُيعتبر ُجزء¶ من العادات الشائعة، كما 

ُيستخدم كرمٍز  يدّل على الحالة االجتماعّية للفرد.
ُقم بزيارة:

سوق باب البحرين



قائمة ا®فطار تحت ضوء القمر 

نحتفل بأّمهاتنا
مع أسعد وجبات ا¼فطار

كّل يوم اثنين، تفّضلوا مع عوائلكم،
وأسعدوا أمهاتكم بإفطاٍر مجانيٍّ لُهّن

@تسري الشروط وا�حكام 

المسّحراتّي.. رجٌل يخرُج قبل أذان 
الفجر ®يقاظ الناس لوجبة السحور.. 
وهي عادٌة تعوُد لقروٍن مضت، وقد 

كانت إلى وقٍت ليس ببعيد عادًة 
شائعة في شهر رمضان الكريم.

مشروبات رمضانية تقليدّية
جالب |  تمرهندي | ليمون بالنعناع 

 قمرالدين | كركديه | مشروب السي | لبن 
تمر، فواكه مجّففة ومكّسرات

الُمقّبالت الباردة والمشّهيات
الُمقّبالت الباردة

حمص | متبل | بابا غّنوج
تّبولة | فتوش | ورق عنب

  لوبيا بالزيت | بامية بصلصة الطماطم | تشكيلة الخبز

سلطات عالمية 
سلطة المأكوالت البحرّية المشّكلة

سلطة يونانّية، مع الخضروات الُمقرمشة وجبنة الفيتا 

المقبالت الساخنة والحساء
المقّبالت الساخنة  

فطاير | كّبة | سمبوسك

ركن الفالفل 
الفالفل المقلي مع صلصة الطحينة

الشوربات
شوربة العدس بالليمون



ُيعتبر مدفع رمضان أحد ا�يقونات الشهيرة 
في شهر رمضان الُمبارك. إذ يتم إطالق المدفع 

عند وقت الغروب، لتعيين وقت ا®فطار.
وُيعتقد بأن هذا التقليد يعوُد إلى حوالّي 

القرن العاشر الميالدي.

ُقم بزيارة:
قلعة الرفاع.

قلعة عراد

ا�طباق الشرقّية الُممّيزة
لحم موز بطريقة ا�وزي

موزة لحم مشوية ببطء على أرز أوزي

مشاوي و مأكوالت بحرية مشّكلة على الطريقة الشرقّية
كفتة لحم الضأن شيش طاووق وتّكة اللحم، 

روبيان مشوي و هامور

أطباق ساخنة 
هريس بالمكسرات المقلية | محاشي مشّكلة 

صالونة الخضار | مكرونة بالبشامل 

وجبات ا�طفال
قطع الدجاج | برغر اللحم ميني 

ماك أند تشيز | بطاطس مقلّية مع الصلصة 

صحن الحلوّيات
تشكيلة الحلوّيات الشرقّية | تشيز كيك الرازبيري

كعكة الجزر  |  تارت المارينج بالليمون
كنافة بالجبن | أم علي 



إفطار ليجيندري ستيك
جّرب إفطارÔ من نوٍع آخر، في رمضان هذا العام، واستمتع 

بإفطار الستيك اليومي من قائمة ليجيندري الممّيزة، 
بالنكهات التي ال ُتضاهى، وتناولها  مع ا�طباق العربّية 

اُ�خرى على طاولتك..

يومّي¥: من المغرب إلى الثامنة والنصف مساًء
السعر: 24.000 د.ب. للشخص الواحد

ُيعتبر القرقاعون من أبهج االحتفاالت في رمضان، 
خاّصًة لÅطفال في مملكة البحرين. ويتم االحتفال 

بالقرقاعون ليلة النصف من شهر رمضان. وفي 
هذه الليلة، يتجّول ا�طفال في الحّي، وهم يغّنون 
أهازيج القرقاعون بين البيوت، ليحصلوا على أنواع 

الحلوّيات وغيرها من ا�طعمة.

ا�طباق الشرقّية الُممّيزة
لحم موز بطريقة ا�وزي

موزة لحم مشوية ببطء على أرز أوزي

مشاوي و مأكوالت بحرية مشّكلة على الطريقة الشرقّية
كفتة لحم الضأن شيش طاووق وتّكة اللحم، 

روبيان مشوي و هامور

أطباق ساخنة 
هريس بالمكسرات المقلية | محاشي مشّكلة 

صالونة الخضار | مكرونة بالبشامل 

وجبات ا�طفال
قطع الدجاج | برغر اللحم ميني 

ماك أند تشيز | بطاطس مقلّية مع الصلصة 

صحن الحلوّيات
تشكيلة الحلوّيات الشرقّية | تشيز كيك الرازبيري

كعكة الجزر  |  تارت المارينج بالليمون
كنافة بالجبن | أم علي 



ُتعتبر صناعة بناء السفن (القالفة) من الصناعات 
التقليدّية التي اشتهر بها أبناء البحرين منُذ 

الِقدم، وارتبطت هذه المهنة بطبيعة البحرين 
كجزيرة وحياة الناس المتربطة بالبحر.

ُقم بزيارة:
مركز الجسرة للحرف اليدوّية 

ورشة سفن الداو بالمحرق

غبقة 
تحت ضوء النجوم



 غبقة تحت ضوء النجوم
استمتع بالنكهات اللذيذة في أركان الشواء المختلفة، مع 

ا�طايب اللذيذة التي ُتقّدم على طاولتك، بما في ذلك أطباق 
الشيف الخاّصة بنوعيها التقليدّي والعالمي. كما ُيمكنك 

االستمتاع بتدخين الشيشة قدر ما تشاء

يومّي¥: من التاسعة مساًء ولغاية الواحدة بعد منتصف الليل
16.000 د.ب. للشخص – عرض الغبقة

21.000 د.ب. للشخص – عرض الشيشة غير المحدودة
سُيصاحب الغبقة عزٌف هادئ للقيثار بألحاٍن عربّيٍة جميلة

 

تعوُد صناعة الفّخار في البحرين إلى قروٍن 
خلت، إذ ُعرفت البحرين بهذه الحرفة منُذ 

أّيام الحضارة الدلمونّية. وال تزال صناعة الفّخار 
تتم بالطريقة التقليدّية، وتحديد¶ في قرية 
عالي، إذ يتّم جلب الطين الالزم من منطقة 

الرفاع. وتعوُد أقدم مصانع الفّخار التي 
ُوِجدت في الجزيرة إلى عام 2300 قبل الميالد.

ُقم بزيارة:
مركز الَجسرة للحرف اليدوّية.

مصنع الفّخار في عالي.

غبقة الرجال
كّل ثالثاء، يحظى الرجال 
بخصم %30 على الغبقة

غبقة السّيدات
كل أربعاء، تحظى السّيدات
 بخصم %50 على الغبقة 

@تسري الشروط وا�حكام 



غبقة تحت ضوء النجوم
قائمة الطعام 

يعوُد تاريخ نسج السالل في البحرين إلى ما قبل 
التاريخ الُمسّجل، والُمرّجح هو أن هذه الحرفة قد 
أتت من الهند قبل حوالي 3500 عام. وإلى اليوم، 

يعيش هذا النمط الِحرفي في كرباباد، حيُث يتم 
غلي سعف النخيل وتجفيفه، ليتم بعد ذلك إنتاج 

مجموعة واسعة من الُمنتجات الفّنية.

ُقم بزيارة:
قرية كرباباد

مركز الجسرة للحرف اليدوّية

مشروبات رمضانية تقليدية
 تمرهندي | قمرالدين | مشروبات غازّية | عصائر ُمبّردة 

قهوة عربّية وتمر

الُمقّبالت الباردة والسلطات  
الُمقّبالت الباردة

حمص | متبل | بابا غّنوج
تّبولة | فتوش | لبنة مع النعناع

لوبيا بالزيت | ورق عنب
تشكيلة الخبز مع الكراكرز والشتني

سلطات عالمية  
سلطة الروبيان المتوّسطّية 

سلطة الكسكس مع الزيتون ، فتا والليمون

المقبالت الساخنة والحساء
المقّبالت الساخنة

كّبة | جبن سمبوسك | عرايس لحم الضأن

ركن الفالفل 
الفالفل المقلي مع صلصة الطحينة 

الشوربات
شوربة العدس بالليمون       



لفترٍة تجاوزت ا�لفّي عام، اشتهرت Ïلُئ البحرين 
بكونها من أفضل الآللئ الطبيعّية في العالم.

في السابق، كان الغّواصون يذهبون في رحالت البحر 
لشهوٍر عديدة، إذ كانوا ينزلون بالحبال الُمثقلة لمّدة 

تزيد عن الدقيقة، دون أّي معّداٍت غير الفطام الذي 
يستخدمه الغّواص لكي ال يدُخل الماء إلى جوفه.

ُقم بزيارة:
سوق القيصرّية، المحّرق –مسار اللؤلؤ

ا�طباق الشرقّية الُممّيزة 
مشاوي مشّكلة على الطريقة الشرقّية

كفتة لحم الضأن شيش طاووق وتّكة اللحم، 
فول مدّمس

يقدم مع التوابل التقليدّية
ركن شاورما الدجاج 

تشكيالت المخّلل والصلصات

ا�طباق الرئيسية 
مجبوس الروبيان | صالونة لحم الضأن 

كوسة محشّية من الحجم الصغير مع ورق العنب

صحن الحلوّيات
تشكيلة الحلوّيات الشرقّية  

كعكة الشوكوالتة بدون طحين
كريم بوليه بالشوكوالتة | كعكة العسل

كنافة الجبن  | أم علي



 الشاي العربي الفاخر
حلوّيات عربّية ميني، مع ا�طايب اللذيذة، وخيارك من 

القهوة التركّية أو الشاي المغِربي

يومّي¥: من المغرب إلى الحادية عشر مساًء
السعر 6.000 د.ب. شاملة 

كان التقليد السائد في الخليج العربي 
هو أن يقوم العريس بإهداء العروس 

صندوقÕ خشبّيÕ يتم تزيينه ونقشُه بإتقان. 
ويتم ُصنع هذه الصناديق الُمذّهبة عادًة من 

خشب الشيشم، ولقد كانت هذه العادة ُجزء¶ من 
عادات أهل البحرين لقروٍن خلت.

ُقم بزيارة:
مركز الجسرة للحرف اليدوّية



إفطار
خاّص

منُذ عصوٍر خلت، وإلى اليوم، ال تزال المباخر جزء¶ 
مهّمÕ من ثقافة أهل البحرين، ويتّم استخدام هذه 

المباخر بشكل رئيسي لتبخير البيوت باللبان 
وخشب العود. وقد استلهم الكثير من المهندسون 

المعمارّيون أفكار¶ للمباني من تصميم هذه المباخر.



قائمة الطعام إفطار المنامة
مشروبات رمضانية

كركديه | جالب | قمر الدين | لبن | فيمتو 
قهوة عربّية مع التمر

الُمقّبالت الباردة
حمص | متبل | تّبولة | فتوش 

سلطة الشمندر| سلطة البطاطا الروسّية | سلطة غاردين 
تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
سمبوسة الخضروات | باكورا الخضار

سّلة الخبز المشّكل 

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية| شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
هريسة اللحم

ثريد بلحم الضأن
شيش طاووق مشوي على الفحم 

مرقة البامية 
طبق الباستا لهذا اليوم

أرز البرياني مع الرايتا

الحلوّيات
تشكيلة الحالوة العربّية  

مهّلبية الورد | سلطة الفواكه الطازجة
أم علي

9.900 د.ب. للشخص الواحد
 

في البحرين، ُتعتبر القهوة المشروب الوطني 
الُمفّضل. وبفضل القهوة، فقد شهدت البحرين بزوغ 

الكثير من المقاهي الشعبّية، والتي أصبحت ساحًة 
لØبداع الفّني والثقافي، وسببÕ للتفاُعل االجتماعي، 
والفّني والسياسي. أّما في البيوت البحرينّية، يتم 

تقديم القهوة للضيوف للترحيب بهم.



قائمة الطعام إفطار المنامة
مشروبات رمضانية

كركديه | جالب | قمر الدين | لبن | فيمتو 
قهوة عربّية مع التمر

الُمقّبالت الباردة
حمص | متبل | تّبولة | فتوش 

سلطة الشمندر| سلطة البطاطا الروسّية | سلطة غاردين 
تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
سمبوسة الخضروات | باكورا الخضار

سّلة الخبز المشّكل 

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية| شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
هريسة اللحم

ثريد بلحم الضأن
شيش طاووق مشوي على الفحم 

مرقة البامية 
طبق الباستا لهذا اليوم

أرز البرياني مع الرايتا

الحلوّيات
تشكيلة الحالوة العربّية  

مهّلبية الورد | سلطة الفواكه الطازجة
أم علي

9.900 د.ب. للشخص الواحد
 

قائمة الطعام إفطار الّرفاع
مشروبات رمضانية

كركديه | جالب | قمر الدين | لبن | فيمتو 
قهوة عربّية مع التمر

الُمقّبالت الباردة
حمص | متبل | تّبولة | فتوش | سلطة جرجير  

سلطة الشمندر | سلطة الذرة الحلوة | سلطة الشيف 
تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
السبانخ فطاير | كّبة لحم | تشكيلة الخبز

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية | شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
هريسة اللحم

ثريد بلحم الضأن
المشوّية على الفحم كفتة لحم الضأن 

صّيادّية السمك 
ملوخّية الدجاج 
ماك أند تشيز 
رز بالشعيرّية 

الحلوّيات
تشكيلة الحلوّيات العربّية 

مهّلبية الورد| براوني الشوكوالتة | باناكوتا 
سلطة الفواكه الطازجة | أم علي

11.900  د.ب. للشخص الواحد
 

"خبز الخّباز" هو من أكثر أنواع الكاربوهيدرات 
الشائعة في البحرين، وهو ُمكّون من القمح بشكل 
أساسي. وُيعتبر خبز الخّباز نوعÕ من ا�نواع العديدة 

لÅخباز العربّية التي يتم إعداُدها في التّنور، وهو ُفرن 
تقليدي يتم استخدامه في البحرين منُذ سنوات 

عديدة، وُيستخدم الحطب في إيقاده.



قائمة الطعام إفطار الّرفاع
مشروبات رمضانية

كركديه | جالب | قمر الدين | لبن | فيمتو 
قهوة عربّية مع التمر

الُمقّبالت الباردة
حمص | متبل | تّبولة | فتوش | سلطة جرجير  

سلطة الشمندر | سلطة الذرة الحلوة | سلطة الشيف 
تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
السبانخ فطاير | كّبة لحم | تشكيلة الخبز

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية | شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
هريسة اللحم

ثريد بلحم الضأن
المشوّية على الفحم كفتة لحم الضأن 

صّيادّية السمك 
ملوخّية الدجاج 
ماك أند تشيز 
رز بالشعيرّية 

الحلوّيات
تشكيلة الحلوّيات العربّية 

مهّلبية الورد| براوني الشوكوالتة | باناكوتا 
سلطة الفواكه الطازجة | أم علي

11.900  د.ب. للشخص الواحد
 

قائمة الطعام إفطار المحّرق
مشروبات رمضانية

كركديه | جالب | قمر الدين | لبن | فيمتو 
قهوة عربّية وتمر

الُمقّبالت الباردة
حمص §| متبل | تّبولة | فتوش 

بابا غّنوج | محّمرة | السلطة اليونانّية
سلطة سيزر بالدجاج | سلطة البطاطا ا�لمانّية 

تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
السبانخ فطاير | كّبة لحم | بطاطا حّرة | تشكيلة الخبز

فول مدّمس
يقّدم مع التوابل التقليدّية

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية | شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
مشوّيات مشّكلة شيش طاووق، كفتة، كباب اللحم، 

هريسة اللحم | صالونة البامية بلحم الضأن 
سمكة حرة مشوّية مع الصوص | مجبوس دجاج 

بيني أرابياتا | بطاطس ليونيز | أرز بالزعفران

المحّليات 
تشكيلة الحلوّيات العربّية | مهّلبية الزعفران
كعكة ا�وبيرا | تشيزكيك بالفرن | كعكة الجزر

سلطة الفواكه الطازجة | أم علي 

13.900 د.ب. للشخص الواحد
 

اللقيمات، هي حالوة شهيرة في البحرين، ُتصنع من 
كر، والنشا، والزعفران، ومسحوق  Ùالدقيق، والس

الهيل، والخميرة الجاّفة، وُتشّرب هذه الحالوة 
بشراب التمر ودبس التمر.. وأحيانÕ، مع إضافة من 
السمسم. وبعد وقت الفطور، فإن اللقيمات هي 

الحالوة المثالّية ليستمتع بها الصائم.



غبقة
خاّصة

قائمة الطعام إفطار المحّرق
مشروبات رمضانية

كركديه | جالب | قمر الدين | لبن | فيمتو 
قهوة عربّية وتمر

الُمقّبالت الباردة
حمص §| متبل | تّبولة | فتوش 

بابا غّنوج | محّمرة | السلطة اليونانّية
سلطة سيزر بالدجاج | سلطة البطاطا ا�لمانّية 

تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
السبانخ فطاير | كّبة لحم | بطاطا حّرة | تشكيلة الخبز

فول مدّمس
يقّدم مع التوابل التقليدّية

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية | شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
مشوّيات مشّكلة شيش طاووق، كفتة، كباب اللحم، 

هريسة اللحم | صالونة البامية بلحم الضأن 
سمكة حرة مشوّية مع الصوص | مجبوس دجاج 

بيني أرابياتا | بطاطس ليونيز | أرز بالزعفران

المحّليات 
تشكيلة الحلوّيات العربّية | مهّلبية الزعفران
كعكة ا�وبيرا | تشيزكيك بالفرن | كعكة الجزر

سلطة الفواكه الطازجة | أم علي 

13.900 د.ب. للشخص الواحد
 

لقد جاب الصّيادون مياه البحرين منُذ آالف السنين، ومن 
أهم ا�دوات التي يستخدمها الصّياد هي "مصائد 
السمك". وفي شكلها التقليدي، يتم صنع مصائد 

السمك من أشجار النخيل والقصب المحّلية. ويتم وضع 
مصائد السمك في مواقع عديدة، حيُث تسمح شباك 

المصائد بدخول السمك، ولكّنها تمنعُه من الخروج.
ُقم بزيارة:

قلعة البحرين



قائمة الطعام  غبقة كرباباد 
قهوة عربّية مع التمر

مشروبات غازّية، وعصائر ُمبّردة، ومياه

الُمقّبالت الباردة
حمص | بابا غّنوج | فتوش 

تّبولة | لبنة مع النعناع
تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
سمبوسة خضروات | باكورا الخضار

تشكيلة الخبز

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية

شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
مضروبة دجاج

السمك المشوي مع صوص الليمون والزبدة 
كبة بالصينية 

معكرونة بالبشاميل 
صالونة الخضار 

أرز أبيض

المحّليات 
بسبوسة |  مهّلبية الورد| عّوامات 

براوني الشوكوالتة | سلطة الفواكه الطازجة
أم علي 

9.900 د.ب. للشخص الواحد
 

يعوُد تاريخ البحرين مع التمر إلى قروٍن عديدة، إذ 
شّكل التمر ودبس التمر عامًال اقتصادّيÕ ُمهّمÕ. أّما 

اليوم، فال يزال البحرينّيون يحّبون أكل التمر بشكل 
يومّي، با®ضافة لالستهالك الشائع لدبس التمر. وفي 

الكثير من البيوت والشركات في الدول العربّية، 
تزّين التمور الطاوالت ليتم تقديمها للضيوف، خاّصًة 

حيُث أّن النخلة كانت وال تزال ُتمّثل الخير والبركة.



قائمة الطعام غبقة عالي  
قهوة عربّية مع التمر

مشروبات غازّية، وعصائر ُمبّردة، ومياه

الُمقّبالت الباردة
حمص | بابا غّنوج | فتوش 

لبنة مع النعناع | شمندر | الجرجير مع السّماق 
تشكيلة المخّلل والزيتون 

المقّبالت الساخنة
كّبة لحم | سمبوسك  | تشكيلة الخبز

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية

شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
شيش طاووق بصلصلة الثوم

ثريد بلحم الضأن
صينية الكفتة مع البطاطا

السمك المشوي مع المحّمر 
الباستا مع صلصة الطماطم 

مندي دجاج
أرز بالزعفران

المحّليات 
بسبوسة | بلح الشام | حالوة الفستق 

مهّلبية الورد | كعكة الميل فاي
سلطة الفواكه الطازجة | أم علي

11.900  د.ب. للشخص الواحد
 

ُيعتبر المجبوس من أشهر ا�طباق التقليدّية في البحرين، 
ومن ا�طباق التي يكُثر إعدادها في المطبخ الخليجي. 
ويشتّق المجبوس اسمه من الكلمة العربّية "الكبس"، 

والتي تعني الضغط. وُهناك الكثير من أنواع المجبوس، 
مثل مجبوس الدجاج، ومجبوس لحم الضأن، ومجبوس 
السمك.. ويتم طبخ هذه ا�نواع في كاّفة أّيام ا�سبوع، 

وبشكل خاّص لغداء العائلة يوم الُجمعة.



قائمة الطعام لغبقة بني جمرة  
قهوة عربّية وتمر

مشروبات غازّية، وعصائر ُمبّردة، ومياه

الُمقّبالت الباردة
حمص | بابا غّنوج | فتوش | لبنة مع النعناع

سلطة الشمندر | لوبيا بالزيت 
السلطة اليونانّية | سلطة كول سلو 

تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
كّبة اللحم | فطاير السبانخ  

أجنحة دجاج بروفنسال | تشكيلة الخبز

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية

شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
مشوّيات مشّكلة، شيش طاووق، كفتة، كباب لحم,

هريسة اللحم | ثريد بلحم الضأن
مسّقعة الباذنجان | باستا مع كرات اللحم وصلصة الطماطم 

سمك حّرة، سمك مبّهر مع الطحينية 
برياني دجاج | أرز بالزعفران

الحلوّيات
تشكيلة البقالوة | قطايف 

حالوة الفستق | مهّلبية الزعفران
تشيزكيك البلوبيري | بروليه الكريم بالشوكوالتة

سلطة الفواكه الطازجة | أم علي 

13.900 د.ب. للشخص الواحد
 

إنها البقالوة.. الحالوة التركّية الشهيرة.. وهي من 
ضمن أصناف الطعام والحلوّيات التي ُتستهلك 

بكثرة في رمضان. ويتم طبخ هذه الحالوة بطبقات 
خفيفة من عجينة الفيلو، ليتم تقديمها مع 

المكّسرات الُمقّطعة أو المفرومة، والزبيب، والكاجو، 
ليجمعها العسل أو شراب السّكر في قطعٍة واحدة.



إفطارك في مكانك
اَنَعم بالراحة والسعادة وقَت الوجبة العائلّية، مع سفرة ا¼فطار والغبقة 
التي ُتَوّصل ُمباشرًة إلى باب منزلك. تتضّمن قوائم طعامنا في رمضان: 
المشروبات الغازّية، والعصير، والمقّبالت الساخنة والباردة، مع الحساء، 

والطبق الرئيسي، والمحّليات.

ابتداًء من 9.900 د.ب.  للشخص الواحد

ُعلب خاّصة للطلب الخارجي، يتم إعدادها حتى 30 علبة للطلب الواحد@

@الرجاء طلب قائمة الطعام مع ا�سعار 

قائمة الطعام لغبقة بني جمرة  
قهوة عربّية وتمر

مشروبات غازّية، وعصائر ُمبّردة، ومياه

الُمقّبالت الباردة
حمص | بابا غّنوج | فتوش | لبنة مع النعناع

سلطة الشمندر | لوبيا بالزيت 
السلطة اليونانّية | سلطة كول سلو 

تشكيلة المخّلل والزيتون

المقّبالت الساخنة
كّبة اللحم | فطاير السبانخ  

أجنحة دجاج بروفنسال | تشكيلة الخبز

الشوربات 
شوربة العدس بالطريقة الشرقّية

شوربة ويدجز الليمون مع قطع الخبز

ا�طباق الرئيسية 
مشوّيات مشّكلة، شيش طاووق، كفتة، كباب لحم,

هريسة اللحم | ثريد بلحم الضأن
مسّقعة الباذنجان | باستا مع كرات اللحم وصلصة الطماطم 

سمك حّرة، سمك مبّهر مع الطحينية 
برياني دجاج | أرز بالزعفران

الحلوّيات
تشكيلة البقالوة | قطايف 

حالوة الفستق | مهّلبية الزعفران
تشيزكيك البلوبيري | بروليه الكريم بالشوكوالتة

سلطة الفواكه الطازجة | أم علي 

13.900 د.ب. للشخص الواحد
 



للمزيد من المعلومات
يرجى االّتصال أو إرسال واتساب على  17227777 973+ 

شارع الملك فيصل، صندوق بريد 777
المنامة، مملكة البحرين 

info.icbahrain@ihg.com :ا¼يميل
www.intercontinental.com/manama :الموقع ا¼لكتروني
فندق الريجينسي: (الرقم الضريبي  200011312200002) 


