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APPETIZERS 
Hummus                                               
Mashed chick peas with garlic,  

tahini sauce and olive oil 
 

Tabouleh                                           
Finely chopped parsley mixed with mint, 

burghul, onion, lemon juice and olive oil 
 

Fattoush          
Romaine leaves mixed with vegetables,  

toasted pita bread and pomegranate,  

molasses 

Mutabal                                                  
Roasted eggplant mixed with tahini  

sauce and olive oil 

Warak Enab                            

Vine leaves stuffed with rice and  

oriental spices 
 

Vegetable Sambosa                        
 

Cheese Sambosa                                  
 

Spinach Fattayar          
 

Gulfisha Kebab      

Soya bean and chana dal mince 

stuffed with cream cheese and  

cooked on tava 

 

Kibbeh Meat                                        
Deep fried croquettes of minced beef  

mixed with burghul wheat and  
chopped onions 
 

Bahraini Kebab                                      
Deep fried mixed vegetables with  

chickpea flour  
 

Fish Amritsari      

Deep fried fish fillet with chickpea batter 

Chicken Pakora     
Batter fried boneless chicken with spices  

Shammi Kebab      
Mutton mince patty with aromatic herbs  

and spices 

Babaganush 
Mashed eggplant mixed with capsicum, onion, 

tomato, tahini sauce and olive oil 

 

 

المقبالت   
 1.500        مصح

 الطحينية،  حمص مع

  زيت الزيتون والثوم

 

 1.500        تبولة
                                          ،برغلبقدونس مفروم مع نعناع، 

 عصير الليمون وزيت الزيتونبصل، 

 

 1.500         فتوش
                                                    خضروات،خس روماني مع 

 خبز محمص ودبس الرمان 

 

                                                                           1.500        متبل
 الطحينية معباذنجان بالفرن 
 وزيت الزيتون

 

 1.500       ورق عنب

                                             التوابل       رز وباأل ورق عنب محشي

 

                                                          1.200      سمبوسة الخضار

 

                                                            1.300       سمبوسة الجبنة

         1.300                                 فطائر السبانخ
 

 2.500                                                    كباب غولفيتشا
 فول الصويا وعدس مفروم

 محشوة بكريمة الجبنة مطهو على التاوة

 
 1.800               كبة لحم 

 كبة مقلية محشوة بلحم البقر المفروم

 والبصل المفروم قمح البرغلو

 
 1.500                                                   كباب بحريني

 مقلية مشكلةخضروات 

 دقيق القمحمع 
 

 3.000                                            سمك امريتساري
   خليط الدقيقمقلي مع  سمكفيليه 

 

 2.800       دجاج الباكورا
 متبل بالبهارات العظمجاج مسحوب د

 3.200               شاميكباب 
 لحم خروف مفروم مع خليط 

 األعشاب العطرية الشامية والتوابل من

     1.800 غنوج بابا                              
بصل، بالفلفل، مهروس باذنجان  

الزيتون وزيت طحينية مع طماطم   

        BD 
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SOUP  
Lentil Soup                                             
Curried lentil soup served with fried  

pita bread and lemon wedges   
 

Tomato Dhania  Shorba    
The all-time favorite tomato shorba 
flavored with cinnamon and coriander 
 

Seafood Tomato Soup                           
Oven roasted tomato cooked with mixed 

seafood and vegetable 

Lamb Harees Soup     
Classical Arabian soup cooked with  

lamb and whole wheat 

Murg Shorba      
An exotic, chicken flavored soup with  

onion, Indian herbs and garnished with  

chicken cubes and vegetables 
 

SALAD 

Feta Cheese and Rocket Salad          
Feta cheese and olives with mixed  

lettuce, tomatoes and nuts honey  
and lemon dressing 

Quinoa Salad with Apricot                   
Quinoa mixed with vegetables and 

pomegranate  

Avocado Salad     
Combination of mixed lettuce and  

garden vegetables and avocado,  

honey mustard dressing 

Oriental Mixed Beans Salad                     
Mixed beans and vegetables  

seasoned with garlic and lemon juice 

pomegranate dressing              

Kuchumber      

Diced garden green vegetables  

with lemon dressing 
 

Mixed Green Salad     

Fresh leafy vegetables with olive oil and  

lemon dressing 

 

Chicken Tikka Salad  
Shredded chicken tikka served on bed of  

mixed lettuce 

 Moong Dal Salad                                    
Soaked moong dal with mixed vegetable  

and herbs 

 الشوربة
 

 1.800                                شوربة عدس
 شوربة عدس بالكاري تقدم 

  مع الخبز المحمص والليمون

 1.500     شوربة الضانية بالطماطم
 شوربة الطماطم مع رشة من

 القرفة واوراق الكزبرة الشهية

 2.100                 كوالت بحرية بالطماطمشوربة مأ
 كوالت بحرية مع طماطمشوربة مأ

 بالفرن والخضروات

                                                                           1.800        شوربة الهريس باللحمة
 الشوربة العربية التقليدية 

 مطبوخة بحبوب القمح ولحم الغنم

 1.500           شوربة مرغ

 شوربة هندية مميزة بنكهة الدجاج والبصل

 مع قطع من الدجاج والخضروات واألعشاب والتوابل

 

 السلطات 
                                                          1.800      جبنةالب سلطة الجرجير

 جبنة الفيتا مع الزيتون، الخس،
 الطماطم والمكسرات وصلصة

 العسل والليمون 
 

 1.800       سلطة الكينوا
 حبات الكينوا مخلوطة مع

  الخضروات وحبات الرمان

 

 2.500          سلطة األفوكادو
  خضرواتخليط من الخس و

 لخردل والعسلا واألفوكادو بصلصة

 

 1.800    مع الفاصوليا      الشرقية  سلطة
 فاصوليا وخضروات مع

 الثوم والليمون بصلصة دبس الرمان

 

 1.500           سلطة الكتشمبر
 خضروات مشكلة بصلصة عصير الليمون

 

 1.500                 السلطة الخضراء المشكلة 
مع زيت الطازجة اتوارلخضاوراق أ  

الزيتون بصلصة عصير الليمون   

 

 1.800      دجاجالسلطة تكة 

 تشكيلة تقدم على قطع تكة الدجاج 
 وراق الخس الطازجةأ من

 

 1.800       سلطة مونغ دال

عشاب سلطة مونغ دال مع الخضروات واأل  

 

     BD 
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 TANDOOR FROM 

CLAY OVEN 

Mix Vegetable Seekh Kebab   
Minced mixed vegetable cooked in tandoori 

oven served with mint chutney 

 

Paneer Tikka       
Indian cottage cheese cubes marinated in 

Indian spices and served with  
grilled mixed vegetables and mint chutney 

 

Chicken Tandoori (Half)    
Marinated chicken with authentic Indian spices 

cooked in clay oven  

 

Murg Malai Kebab      
Boneless chicken cubes marinated with  
cream cheese and Indian spices 

 

Awadhi Seekh Kebab    
Tender mince lamb marinated with  
special Lucknow seekh masala 

 

Barra Kebab       
Marinated rack of lamb with yoghurt  

and spices 

 

Chicken Tikka                    
Boneless chicken cubes marinated with  

Indian spices 

 

Samundar Ka Khajana    
Treasure of the ocean 
Slow cooked marinated jumbo  

shrimps in tandoori masala 

 

 

 

 تندوري من

رخاففرن ال  

                                                          2.500     يخ كباب الخضروات    س
 خضروات متنوعة مفرومة مطبوخة

 في فرن التندوري تقدم بصلصة النعناع 
 

 

 

 4.800       تكة بانير  
ليهطبق من التكة مضافاً إ  

الهندية يقدمجبنة متبلة بالتوابل   
 مع خضروات مشوية وصلصة النعناع

 

 

 4.200     دجاج تندوري )نصف دجاجة(  
 دجاج مبهر بالتوابل الهندية

بالفرن مطهو  

 

 

 4.500      كباب دجاج ماالي
 قطع دجاج مسحوبة العظم

اللذيذةمع كريمة الجبنة   والتوابل الهندية 
 

 

 4.800      سيخ كباب عواضي  
  مفروم ناعم مبهرلحم 

 بصلصة المساال الخاصة

 

 

 5.800            كباب بارا
 ريش اللحم متبلة بالزبادي والتوابل 

 

 

 

 

 4.200            تكة دجاج    

 قطع من دجاج مسحوبة العظم مبهرة بالتوابل الهندية

 

 

 
 

 5.200     ساموندار كا خاجانا      

 هذا الطبق مستوحى من
 المحيط حيث يتكون من قطع 

 الروبيان كبيرة الحجم بصلصة تندوري مساال

 

 

 

 

 

 

     BD 
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CURRIES 
Paneer Mirchi Mahal    
A dry preparation of cottage  

cheese tossed with onion,  

capsicum, tomato 

Bhindi Do Pyaza      
Spice marinated, deep fried okra  
tempered with cumin in an onion and  

tomato masala gravy 

Baigan Bharta                        
Oven roasted eggplant tossed with  

onion tomato gravy 

Murgh Makani       
All-time favorite boneless chicken tikka  

cooked in smooth tomato gravy  

with butter and cream 

 

Gosht Rogan Josh      
Piece of boneless mutton cooked  

with fried onion, red chili,  

garam masala in a tomato gravy 

Prawn Masala                    
Gulf shrimps cooked in tomato and onion,  

gravy with Indian spices and herbs 

Chicken Tikka Masala                          
Grilled chicken tikka pieces cooked  

in mildly spiced tomato gravy 

Laham Bamia      
Boneless cubes of lamb cooked with  

okra and tomato  
Thareed Laham                                      
Lamb cooked with vegetables and  

tomato sauce served with Arabic bread 

Chicken Salona                                     
Chicken cooked with vegetables  
in tangy tomato sauce with oriental spices 
 

 

 

 

 
 

طباق الكاريأ  
                                                          3.500             بانير ميرتشي محل

الجبنة محمصة مع بصل، شرائح من  
 فلفل بارد وطماطم

 

 

 2.800      بيهندي دو بيازا  
 بصل المع الكمون و متبلة بالتوابل ومقلية باميا

 طماطم بالمساالالوصلصة 

 

 2.500       بايجان باراتا
صلصةمع  في الفرنمحمص باذنجان   

 البصل والطماطم
 

 

 3.500       مكاني الدجاج   
 العظم  قطع من دجاج تكة مسحوبة

 مطهوة في صلصة الطماطم

 مع الزبدة والكريمة

 

 4.200      جوشت روجان جوش
بصل،الومطهوة ب مقطع من لحم الغنم مسحوبة العظ  

حمر وصلصة الطماطم بالمساالفلفل أ  

 

 5.500                      بالمساالروبيان 
الطماطم والبصل مع صلصة مطهوروبيان   

عشابالهندية واألوالتوابل   

 

 3.800         الاستكة دجاج بالم

مطهوة بصلصة الطماطم والتوابلقطع من الدجاج   
 

 3.200            اللحم بامية

 مسحوب العظمقطع من اللحم 
 مع البامية و الطماطم هومط

 

 2.800              اللحم ثريد

مشكلة وصلصلة الطماطم لحم مطهو مع خضروات   
يقدم مع الخبز العربيو  

 

 2.800           دجاج صالونة 

مشكلةوات ردجاج مطهو مع خض  
 وصلصلة الطماطم والتوابل الشرقية

 
 
 

 

 

 

      BD 
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GRILLS  
Lamb Reyash                                         
Marinated lamb chops served with  

rice and grilled vegetables 

 

Bahrain Tikka                                         
Lamb tenderloin marinated with  
Bahraini spices and  

served with bagel, onion, chili and lemon 

 

Saffron Mixed Grill                        
Shish taouk, shish kebab, lamb kofta  

and lamb chops, cooked in grill,  

served with rice 

 

Grilled King Fish                                    
King fish marinated with oriental spices, 
served with saffron rice and  

grilled vegetables 

 

Grilled Sherry Fish                                  
Local Sheri marinated with Arabic  

spices grilled and served with saffron rice  

and grilled vegetables 

 

Grilled Chicken                                     
Chicken marinated with ginger, garlic,  

tomato, and lemon juice served with  

French fries and vegetables 
 

 

 

 

 

 

 

المشويات   
                                                          4.000             ريش لحم الغنم

، متبلةريش لحم الغنم   
خضروات مشويةرز ومع األ تقدم  

 
 

 

 2.200            تكة بحريني
 لحم الغنم الطرية متبلة 

البهارات البحرينية، يقدم معب  
 بغل، بصل، فلفل و ليمون 

 

 6.200                المشكلة مشوياتنا
 شيش طاووق، شيش كباب،

غنم،نم، شرائح لحم غكفتة لحم   
رزمع أ تقدم  

 

 

 4.500      المشوي سمك الجنعد
 التوابلسمك الجنعد متبلة ب

 رزمع أ الشرقية، يقدم
 مشويةبالزعفران وخضروات 

 

 

 

 4.500                     المشوي سمك الشعري
 سمك شعري متبل 

 التوابل العربية، يقدم معب
 ويةرز بالزعفران وخضروات مشأ

 

 

 

 4.200           دجاج مشوي
 ثوم،متبل مع زنجبيل، دجاج 

 ،عصير الليمونطماطم، 
 ضرواتمع بطاطس مقلية وخيقدم 

 

 

 
 
 

                                        

 

 

       
  BD 
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BIRYANI AND 

MACHBOOS  

IN CLAY POT 
Vegetable Biryani                                 
Rice and vegetables cooked on dum  

with spices 

Kali Moti Biryani                                     
Chick peas cooked with onion and  

tomato served with basmati rice 

Shrimps Biryani      
Basmati rice cooked with  

shrimps and spices 

Gosht Dum Biryani     
Mutton cooked with special lucknowi  
spices in dum style 

Murg Dum Biryani                                  
Chicken cooked with special lucknowi  

spices in dum style 

Laham Machboos                                 
Lamb cooked with onion,  

oriental spices and basmati rice  
 

Shrimps Machboos                               

Shrimps cooked onion,  

oriental spices and basmati rice 
 

DAL 

Dal Sultani                                 
Yellow lentil tempered with garlic and onion 

tomato gravy  
 

Dal Makhani                              

Black lentil cooked overnight with tomato, 

butter and cream 
 

RICE 
Jeera Rice      
Aromatic basmati rice tempered with cumin 

seeds 

Steam Rice      
Steamed white basmati rice 

 

 

 

 

 

 برياني و
 مجبوس

  بالفخار يقدم 

                                                          3.200                                      برياني خضار
 رز مع الخضروات مطهو مع التوابل  أ

 

 3.200                                        برياني كالي موتي
طماطم حمص مطهو مع بصل و  

رز بسمتييقدم مع أ  

 

 5.200                                              برياني روبيان
الروبيان والتوابلمع  مطهو رز بسمتيأ  

 

 

 4.800            برياني لحم 
 لحم الغنم مطهو مع توابل خاصة 

 
 

 4.200           برياني الدجاج
 دجاج مطهو مع توابل خاصة

 

 4.500                     مجبوس لحم
مطهو مع بصل،لحم غنم   

رز بسمتيتوابل شرقية وأ  

 

 5.200                                مجبوس ربيان

 روبيان مطهو مع بصل،
رز بسمتيتوابل شرقية وأ  

 دال
                                                                                   1.500                                                                     دال سلطان
صلصةبمطهو  عدس اصفر   

الطماطم بالثوم والبص   
 

    1.500                                                                 مكاني العدس 
طماطم مطهو مع عدس اسود   

 وزبدة
 

 

رزأ  
 

 1.500                رز جيراأ

معطر مع رز بسمتيأ  
 الكمون

 

 1.500     بالبخار                   رز أ

البخاررز بسمتي مطهو بأ  

     BD 
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ROTIYAN BREADS 

(Two pieces) 
 

Plain Nan/Paratha      
Unleavened white wheat flour bread 

 

Butter Nan/Paratha  
Unleavened white wheat flour  

bread basted with butter 

 

Garlic Nan/Paratha     
White wheat flour bread flavored  

with garlic 

 

Pudina Nan/Paratha     
White wheat flour bread flavored  

with mint powder 

 

Kulcha (Onion, Paneer, Aloo)   
Wheat flour bread baked with your  

choice of stuffing 

 

Tandoori Roti      
Whole wheat flour bread  

baked in tandoor 

 

DESSERT 
Gulab Jamun      
Fried dumplings soaked in sugar syrup 

Phirni       
North Indian milk dessert flavored with  

saffron and cardamom 

Baked Yoghurt      
All-time favorite sweet yoghurt from Bengal 

Warm Dates Pudding with  

Vanilla Ice Cream     
Date paste mixed with cake mixture  

and baked, served with vanilla Ice cream  
 

Sahalab Crème Brûlée                         
Sahalab with cream and caramelized sugar 
 

Mahalabiya                                         
Arabic pudding with corn flour, milk and sugar 
 

Umm Ali                                                 
Baked puff pastry with milk, nuts and cream 

Selection of Ice Cream                        
(Mango, vanilla, chocolate, sorbet) 

 خبز هندي

 )قطعتين(

 1.000                                      /باراتاعادينان 
دقيق القمح ببيض خبز أ  

 

 1.000            نان بالزيدة/باراتا 
دقيقببيض خبز أ  

 القمح والزبدة

  

 1.000             نان بالثوم/باراتا
بنكهة الثومالقمح  دقيقببيض خبز أ  

 
 

 1.000                                  نان بالنعناع/باراتا
دقيقبيض بخبز أ  

 القمح بنكهة النعناع

  

 1.000                             آلو( جبنة، )بصل، خبز "الكولجا"
بالفرن معبيض خبز أ  

 اختيارك من الحشو

 

 1.000                                      التندوريخبز 
 خبز دقيق القمح

نكهة التندوريب  

 
 

اتالحلوي   
 1.500                              جالب جامون

 شراب السكرليها مضاف إ مقلي

 

 1.500        فيرني
 حلوى حليب شمال الهند

الزعفران والهيلبنكهة   
 

 1.500                                      لزبادي المطبوخا
 حلو من البنغالزبادي 

 

 2.800                      آيس كريم بنكهة الفانيال  حلوى التمر الدافئة مع
 كيك والتمر المخبوز

 يقدم مع آيس كريم بنكهة الفانيال

 

 2.000   بروليه                           سحلب كريمة 

 سحلب مع الكريمة والسكر بالكراميل

 

  2.000       مهلبية

  سكر، حليب ودقيق الذرة مععربية حلوى 

  

 2.000      م علي                          أ

   الكريمة والمكسراتمع 

 

 2.000                                       يس كريممن اآلتشكيلة 

 سوربت ،فراولة، شكوالته ،فانيال

 
 

    BD 
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KID’S MENU 

 

 

SOUP AND SALAD  

Sweetcorn Soup    
Egg drop sweetcorn soup  

with chicken 

Russian Salad     
Boiled mix vegetables with  

mayonnaise 

 

MAIN COURSE 

Pasta      
Spaghetti 

Penne 

Choice of sauce, bolognaise,  

tomato, mushroom, cream 

Chicken Nuggets    
Served with French fries 

Fish and Chips     
Batter fried fish served with  

French fries 

 

DESSERT 

Choice of Ice Cream  

(Two Scoops)     
Vanilla, chocolate,  

mango, strawberry 

 

 

 

 

 

 

 

طفال وجبة األ  
 

 

 

 الشوربة والسلطة

 1.500                                 شوربة الذرة الحلوة
 معشوربة ذرة حلوة 

 دجاجو البيض 

 

 1.500                                                 السلطة الروسية
 مسلوقة خليط من خضروات 

 مايونيز مع 

 

 

طباق الرئيسيةاأل  

 1.500                                          باستا
 سباجتي

 ني يب
 خيارات الصلصة، اللحم،

 الطماطم، المشروم والكريمة
 

 2.000                             ناجتس الدجاج
 مقليةيقدم مع بطاطس 

 

 2.000     سمك وبطاطس                   
 فيليه سمك مقلي

 مع بطاطس مقلية 
 
 
 
 
 

 الحلويات

 

 1.500                             يس كريمتشكيلة من اآل

 )ملعقتان( 

 مانجوفانيال، شكوالته، فراولة، 

 

 

 

     BD 


