


0.800

3.800

5.500

5.000

2.800

5.000

3.500

2.800

Early Riser's Delights 
Served daily from 9.00 am to 2.00 pm.

Bakery per piece
Almond
Butter
Cheese
Danish
Muffin
Pain au chocolat
Zatar

Bakery Basket
Selection of freshly baked croissants, danish and muffin, 
served with butter and jams

Breakfast with a View 
Selection of 3 bakeries, a fresh juice and your choice of 
tea or coffee

Late Bloomer's Breakfast 
Served daily from 11.00 am onwards

Saj on the Bay...
Banana and nutella saj  
Labneh and honey, walnut zaatar sand, extra virgin olive oil

Los Churros     
Crispy churros, cinnamon sugar, hot chocolate dip

Waffle “Frasier”
Iron baked waffle topped with strawberry salad, 
coulis and vanilla cream

Shakshuka   
Eggs baked with capsicum, onion, turmeric and 
tomato sauce served with pita bread

Forest Benedict
Toasted English muffins, poached eggs, Turkey ham, 
Swiss mushroom, melted Gouda

Vegetarian   

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% ser  vice charge and 10% additional government levy

6.500



اإلفطار المبكر
يقدم يوميا من الساعة ٩:٠٠ صباحًا الى ٢:٠٠ ظهرًا

كرواسان بالقطعة  
لو ز

زبدة
جبن

دانيش
مافين

شوكوالتة
 زعتر

سلة المخبوزات
 مختارات من الكرواسان، الدانيش، المافين الخبوزه طازجًا 

تقدم مع زبدة ومربى

إفطار مع منظر
اختيارك لـ ٣قطع من المخبوزات مع عصير طازج 

اومشروب ساخن

اإلفطار المتأخر
يقدم يوميا من الساعة ١١:٠٠ ظهرًا

  
صاج عالخليج

 صاج نوتيال، موز
 لبنة وعسل، زعتر ، جوز، و زيت زيتون 

 الشوروس
شوروس مقرمش ، سكر بالقرفة، تتبيلة شوكوالتة ساخنة

الفراولة وافل
وافل مغطى بسلطة الفراولة، كوليس وكريمة الفانيال

شكشوكة     
بيض مطهو مع الفلفل، بصل، كركم وصلصة طماطم          

مع خبز  البيتا تقدم

بيض بينيدكت بالفطر
مافن إنجليزي محمص، بيض مسلوق، ديك رومي، فطر،             

جبنة ذائبة

2.800
2.800

3.5٠٠

٥.٠٠٠

٥.٠٠٠

٥.٠٠٠

  نباتي
الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة  ٦:٠٠الى۱١١:٠٠  مساءًا 

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۰۱ رسوم خدمة و ٪۱۰ رسوم حكومیة إضافیة 

٠.800

٣.800

٦.٥00



6.500

5.500

4.500

8.500

4.800

150.000

2.800

3.200

4.000

3.500

3.800

4.500

Starters 
Served daily from 11.00 am to 12.00 am.

Kebbe     
Lamb, roasted nuts Kebbe,  cucumber yogurt

Raw Vegan “Pizza”   
Tomato, basil, macadamia mozzarella

Forest Mushroom Ceviche         
Sun dried tomato crostini

Belgian Endive Salad    
Pears, golden raisin, sweet gorgonzola, roasted 
hazelnut, honey mustard dressing 

Cold Mezze Sampler      
Hummus, beetroot moutabal, green apple tabouleh

Alaska King Crab  
Organic Quinoa salad, roasted butternut squash

Caspian Sea Caviar
Beluga 50 gr.
Traditional condiments

Small Bites
Edamame Beans
Togarashi salt 

Fried Cheese Stuffed Olives
Chili jam

Crispy Calamari
 Zucchini, sage leaves, pickled tartar sauce 

Porcini Mushroom Cheese Fondue
 Black olive marmalade 

Tiger Prawns Tempura
Cilantro wasabi mayo

    Raw Vegan Specialty            Vegetarian             Signature

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% ser  vice charge and 10% additional government levy



المقبالت
متوفر يوميا من الساعة ١١:٠٠ ظهرا حتى 12:00 منتصف الليل

كبة
لحم ضأن، جوز محمص، زبادي بالنعناع و الخيار

مشروم سيفيج البري  
كروستيني بالطماطم المجففة

سلطة الهندباء البلجيكية
كمثرى، زبيب، جبنة غورغونزوال، بندق مقلي و صلصة الماسترد  

بالعسل

كافيار بحر القزوين 
بيلوجا ٠٥ جم

تتبيالت تقليدية

وجبات خفيفة
فاصولياء إدامامي 

فلفل حار وملح

 زيتون محشو بالجبن المقلي
مربى الفلفل

مقرمش كلماري
كوسا، أوراق المريمية، صلصة التارتار المخلل   

المشروم البورسيني وفوندو الجبن 
مربى الزيتون االسود 

جمبري مقلي
يقدم مع مايونيز الواسابي والكزبرة 

بيتزا نباتي طازج "غير مطهي"          
طماطم، ريحان، جبنة موزاريلال مع الماكاديميا 

5.٥٠٠

4.5٠٠

4.5٠٠

4.80٠

طبق مزة باردة شرقية  
حمص، متبل بالشمندر، تبولة بالتفاح ا�خضر

6.5٠٠

سلطعون أالسكا
 سلطة كينوا العضوية مع قرع مشوي

٨.٥٠٠

2.8٠٠

3.20٠

3.5٠٠

3.80٠

4.00٠

نباتي                             نباتي غير مطهي   
الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة  ٠٠:٦الى٠٠:١١۱  مساءًا 
األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة   

١٥٠.٠٠٠

مشروب مميز  



6.500

6.500

7.500

7.500

8.000 

6.500

4.600

4.600

broiled cheddar cheese

Cheese Spätzle 
Creamy chicken Champignon sauce

Homemade Spaghetti Aglio e Olio 
Tiger prawns, sweet cherry tomatoes

5.500

6.000

Salads and Sandwiches 
Toasted Sourdough  
Grilled garden vegetables, crumbled goat cheese, spread 
walnut-zaatar pesto

Local Farmed Organic Leave Salad 
Sumac, labneh, dry cranberry, pickled artichoke,
Kenya beans, lime dressing

Focaccia
Brie cheese, chicken breast, grilled Portobello, 
basil pesto

Croque Monsieur  
Brioche, Gruyere cheese, turkey ham

Fatoush Salad
Grilled kofta kebab, pomegranate, pita crispies

Caesar Salad 
Herb baguette, white anchovies, Caesar dressing, garlic 
prawn confit, or glazed chicken

Cajun Chicken Salad    
Avocado, aged balsamic shallot, grilled pineapple, shaved 
parmesan, organic greens, walnut oil dressing

Bay View Club  
Toasted farm bread, turkey bacon, slow cooked chicken 
breast, fried egg, avocado

Soups
Wild Mushroom Cream 
White truffle foam

Boston Lobster Bisque
Morel, green pea mousse

Vegetarian             Signature 

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% ser  vice charge and 10% additional government levy



broiled cheddar cheese

Cheese Spätzle 
Creamy chicken Champignon sauce

Homemade Spaghetti Aglio e Olio
Tiger prawns, sweet cherry tomatoes

 السلطات و الساندويتشات

الشوربات
فطر بالكريمة  

رغوة الكمأ االبيض 

حساء لوبستر بوسطن
فطر موريل، موس البازيالء الخضراء 

  نباتي                    مشروب مميز 
الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة  ٦:٠٠الى۱١١:٠٠  مساءًا 

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۰۱ رسوم خدمة و ٪۱۰ رسوم حكومیة إضافیة 

خبز محمص
خضار مشوية، قطع جبن الماعز، بيستو الجوز والزعتر

5.٥٠٠

سلطة خضراء عضوية
سماق، لبنة، توت بري مجفف،  أرضي شوكي مخلل، فاصولياء كينية، 

تتبيلة ليم

٦.٠ ٠٠

فوكاشيا
جبن "بري الفرنسي"، صدر دجاج، فطر البورتبيلو المشوي، بيستو 

الريحان

6.٥٠٠

موسيو  كروك 
صمون بريوش، جبنة، لحم ديك رومي

6.٥٠٠

سلطة دجاج كاجون
أفوكادو، كراث بالبالسميك المعتق، أناناس مشوي، 

جبنة البارميزان المبشور، خضار عضوية، تتبيلة زيت الجوز

سلطة فتوش
كباب كفتة مشوي، رمان، خبز بيتا مقرمش

٦.٥٠٠

سيزر سلطة 
خبز فرنسي، أنشوفة بيضاء، تتبيلة سيزر، روبيان بالثوم أو دجاج 

مشوي

٧.٥٠٠

٧.٥٠٠

فيو كلوب باي 
خبز محمص، بيكون ديك رومي، صدر دجاج مطهو على نار هادئة، 

بيضة مقلية، أفوكادو

٨.٠ ٠٠

٤.٦٠٠

٤.٦٠٠



9.500

10.500

12.500

6.800

25.000

6.200

16.500

15.000

10.500

9.500

Signature Mini Burgers
Milanese Chicken Burger
Breaded chicken Milanese, Buffalo Mozzarella, 
tomato salsa, whole weat bun

Bay View Burger 
Wagyu beef,red onion jam, sesame brioche bun, 
smoked chipotle mayonnaise

Forest Burger
Wagyu beef, Swiss mushroom, 
melting Gruyere cheese, sesame brioche bun

Gourmet Burger
Wagyu beef, foie gras parfait, black truffle butter, 
orange scented caramelized French echalotte, 
sesame brioche bun

Main Courses
Raw Zucchini Lasagna 
Cashew ricotta, smoked tomato, basil pesto

Homemade Spaghetti Aglio e Olio 
Tiger prawns, sweet cherry tomatoes

Pan Seared Corn Fed Chicken Breast 
Pomegranate freekeh, pistachio, 
confit baby eggplant

Grilled Norwegian Salmon 
Parsley new potato, baby vegetables, 
lemon caper sauce

Hammour Harra  
Tomato and coriander sauce, zucchini, bell peppers

Broiled Canadian Lobster  
Button mushroom, melting cheese sauce

   Raw Vegan Specialty             Vegetarian             Signature

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 1 0% ser  vice charge and 10% additional government levy



الميني برجر المميز
دجاج الميالنيز برجر

صمون بالحبوب الكاملة، دجاج ميالنيز، جبنة الموزريال و 
صلصة الطماطم

برجر باي فيو
صمون بريوش بالسمسم، مربي البصل االحمر،  

مايونيز الشيبوتلي المدخن

برجر فورست
 صمون بريوش بالسمسم،سويس مشروم مع 

جبنة غرويري الذائبة

جورمية برجر 
صمون بريوش بالسمسم، كبدة االوز، زبدة الكمأ      

االسود، بصل فرنسي بنكهة البرتقال 

الزانيا الكوسا الطازجة "غير مطهي" 
ريكوتا باللوز، طماطم مدخنة، بيستو الريحان 

صدر دجاج مقلي "متغدية على الذرة 
سلطة فريكه بالرمان، باذنجان مطبوخ على  

نار هادئة

سالمون نرويجي مشوي  
بطاطا بالبقدونس،  خضار، صلصة 

الكابر والليمو ن

بالصلصة الحارة هامور
صلصة الطماطم والكزبرة، كوسا و فلفل 

لوبستر كندي مشو ي 
فطر، صلصة الجبنة الذائبة

  نباتي                        نباتي غير مطهي                          مشروب مميز 
الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة٦:٠٠ الى   ١١:٠٠ مساءًا 

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة 

6.8٠٠

9.٥٠٠

10.٥٠٠

12.٥٠٠

ا�طباق الرئيسية
6.200

سباغيتي معدة داخليا 
جمبري، طماطم كرزية 

9.5٠٠

 10.5٠٠

٠٠ ١٥.٠

١٦.٥٠٠

٢٥.٠٠٠

األسعار بالدینار  الحد االدنى للطاولة، ۸ دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ۰۰:٦ الى ۰۰:۱۱ مساءًا
األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة الحد االدنى للطاولة، ۸ دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ۰۰:٦ الى ۰۰:۱۱ مساءًا

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة الحد االدنى للطاولة، ۸ دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ۰۰:٦ الى ۰۰:۱۱ مساءًا
البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة



Bay View Afternoon Tea 
Served daily from 3.00 pm to 9.00 pm.

Afternoon tea set includes a freshly prepared assortment      
of finger sandwiches, scones and pastries, as well as a 
selection of savories and sweets. 
Served with your choice of Jing tea.
For1 
For 2

Scones (per piece)
Served with double cream, lemon custard and 
homemade raspberry jam

Vanilla, Raisin
Double chocolate chip, Apple and cinnamon

Pastries and Cakes
Served daily from 11.00 am to 12.00 am.

Apple Tart Tatin
Hazelnut Eclair
Lemon Meringue Tart
Scottish Nut Tea Cake
Raspberry Almond Tart
Chocolate Crunchy Cake

Desserts
Ice cream Per Scoop 

Butterscotch Cheesecake
Caramelized pecan nuts, berry compote

Molten Cake
Vanilla ice cream, coffee foam

Orange Crepes “Butterfly“ 
Mascarpone cream, Gianduja ice cream 

Dacquoise Chocolate Sphere  
Rustic praline ice cream, hot chocolate sauce

Bay View Lounge Sweet Sampler
Butter scotch cheese cake, golden apple millefeuille, 
hazelnut éclair, créme brulée

Golden Apple Millefeuille
White chocolate cremeux 

Signature Bay View Lounge Kunafa 
Bahraini date kunafa, pistachio ice cream, 
warm honey drizzle

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% service charge and 10% additional government levy

15.000
28.000

0.600

4.500

3.500
3.500
3.500
3.500
3.800
3.800

4.200

4.500

4.500

4.200

4.200

4.500

1.600



شاي ظهيرة الباي فيو الونج
متوفر يوميا من الساعة 3:00 عصرا حتى 9:00مساء

تشمل مجموعة شاي الظهيرة تشكيلة من  
السندويشات  الطازجة،  الكعك والمعجنات، 

باالضافة إلى تشكيلة حلويات تقدم  مع 
اختيارك من شاي جينق

لشخص
لشخصين

كعكات اسكونز القطعةالواحدة  
يقدم مع كريمة كسترد الليمون ومربى الفراولة 

المعدة داخليا

فانيال، زبيب
تفاح وقرفة,رقائق الشوكوالتة

معجنات وكعكات
متوفر یومیا من الساعة ۱۱:۰۰ ظهرا حتى ١٢:٠٠ منتصف الليل

التفاح المقلوبة تارت
البندق  اكلير

تارت الليمون والمرنج 
كيك الشاي مع مكسرات أسكوتالندية  

توت العليق واللوز تارت
كيك الشوكوالتة المقرمش

الحلويات
آيس كريم للكرة الواحدة

١٥،٠٠٠
٢٨،٠٠٠

٠،6٠٠

٣،٥٠٠
٣،٥٠٠
٣،٥٠٠
٣،٥٠٠
٣،٨٠٠
٣،٨٠٠

١،٦٠٠

كيك بتر سكوتش  تشيز 
كعكة الجبن بالبقان المغطى بالكراميل يقدم مع  التوت البري

٤،٢٠٠

مولتن كعكة 
آيس كريم الفانيال، رغوة القهوة

٤،٢٠٠

كريب البرتقال على شكل فراشة 
كريمة ماسكربوني، آيس كريم جياندويا

٤،٢٠٠

كرة شوكوالتة داكواز  
آيس كريم البرالين الريفي، صلصة الشوكوالتة الساخنة

٤،٥٠٠

حلويات باي فيو الونج تشكيلة 
تشيز كيك بتر سكوتش، ميلفوي التفاح الذهبي، إكلير بندق،  

كريمة برولي 

٤،٥٠٠

ميلفوي التفاح الذهبي 
كريمة الشوكوالتة البيضاء

٤،٥٠٠

٤،٥٠٠

كنافة باي فيو الونج المميزة 
كنافة بالتمر البحريني، آيس كريم الفستق، 

عسل ساخن

الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة٦:٠٠ الى١١:٠٠   مساءًا  

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة



Jing Loose Leaf 
Tea Selection
Assam Breakfast 
Rich and malty pure

Darjeeling 
Fragrant and refreshing with hop and fresh citrus

Bohea Lapsang 
Gently smoky and smooth

Earl Grey 
Refreshing with citrus lifting

Ceylon & Rose Black Tea
Soft and quenching with grace textures

Peony White Tea
Sweet fragrant notes of melon

Sword Green Tea
Full and grassy with gentle seaweed complexities

Traditional Moroccan Tea
Clean and bright mint flavors

Gold Oolong
Flavors combining caramel notes, tangy citrus 
and fresh grasses

Chamomile Flowers
Stunningly fresh and light

Peppermint Leaf 
Insistent, deep and grapy mint flavors

Lemongrass & Ginger
Aromatic with warming spices and bright citrus

Genmaicha
Moreish roasted, sweet and full flavored Japanese 
green tea 

Sencha 
Refreshing Japanese green tea with sweet, 
thick and grassy flavor

Jasmine Pearl 
The most perfectly balanced spring green tea, 
repeatedly hand scented with fresh jasmine flowers

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% service charge and 10% additional government levy

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

4.800

4.800

3.500



تشكيلة أوراق 
شاي الجينج

شاي الفطور االسود آسام  
نكهة غنية ومذاق رائع

شاي دراجيلينق سكند فالش بالك 
شاي بالنكهات المنعشة مع عشبة الجنجل 

والحمضيات الطازجة

شاي أسود بوهيا البسانج 
شاي مدخن ومهدئ

شاي إيرل جراي أسود 
منعش مع لمسة حمضيات

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

سيالني بالورد شاي أسود
شاي منعش ويروي الظمأ بتركيبته الخالبة

أبيض بيوني شاي
شاي ابيض بنكهة البطيخ الحلو

شاي أخضر سورد
أعشاب رائعة ومميزة مع مجموعة من ا�عشاب 

البحرية

شاي المغربي االخضر التقليدي  
نكهات النعناع النقية والمبهجة

جولد أوولونق شاي
نكهات تضم لمسات الكراميل والحمضيات 

المميزة وا�عشاب الطازجة

البابونج أزهار
طازجة ومنعشة بشكل مدهش

النعناع أوراق
نكهات النعناع القوية والمركزة والشهية

ا لليمون والزنجبيل عشبة
نكهات البهارات المبهجة والحمضيات الرائعة

الياباني قنماشيا
أكثر أنواع الشاي ا�خضر توازن�، معد يدوي� 

بأزهار الياسمين الطازجة

سيجنا
نكهات البهارات المبهجة والحمضيات الرائعة

شاي أخضر بالياسمين اللؤلؤي 
أكثر أنواع الشاي ا�خضر توازن�، معد 

يدوي� بأزهار الياسمين الطازجة

٤،٨٠٠

٤،٨٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

٣،٥٠٠

الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ٦:٠٠ الى١١:٠٠   مساءًا 

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة

٣،٥٠٠
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4.000

4.000

6.000

4.000
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Hot Summer Selection
The drinks that never fade all year round 

Turkish coffee, French coffee 

Espresso, Americano 

Double espresso, Decaffeinated coffee 

Caffé latte, Cappuccino, Mocha

Latte macchiato, Espresso macchiato 

Caramel Latte, Hazelnut Latte 

Bay View Hot Chocolate 

Hot Oreo Chocolate

Arabic Coffee - Half Dalla

Arabic Coffee - Full Dalla 

Refreshing Ice Teas & Coffee
Sooth that intense heat with our summer 
inspired cold drinks

Hibiscus and Elder Flower Ice Tea
Hibiscus and black currant herbal infusion, 
elder flower syrup and fresh green apple

Apple and Cinnamon Ice Tea 
The exotic union of honey and cinnamon to highlight the 
infused flavor of fresh apple juice

Orange and Lemon Ice Tea  
Chilled Earl Grey tea, fresh orange and lemon ice cubes

Iced Green Tea
Perfection over fresh mint leaves 
and infused green tea

Melting Temptation
A shot of espresso poured on top of an exquisite             
vanilla ice cream served with a rich chocolate sauce and 
amaretto syrup

       Signature

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm

Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% service charge and 10% additional government levy

3.500
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الشاي والقهوة المثلجة المنعشة
هدأ من حرارة الصيف بمشروبانتا الباردة

وزهرة إلدر كركديه 
شاي الكركديه والكشمش مع  شراب زهرة 

إلدر وتفاح أخضر

برتقال وليمون  
 شاي إيرل غراي المثلج، مكعبات ثلج بالحامض والبرتقال

شاي اخضر مثلج
 شاي أخضر بأوراق النعناع المنعشة

تمبتيشن ميلتنج
ايس كريم الفانيال المغموس في اسبريو مع 

صلصة الشوكوالتة وشراب امرتو

٣.٥٠٠

تفاح بالقرفه 
 مزيج من القرفة والعسل إلبراز مذاق عصير التفاح المنعش

4،0٠٠

4،0٠٠

4،0٠٠

4،0٠٠

4،0٠٠

الحار تشكيلة الصيف
  المشروبات المتوفرة طوال العام

  قهوة تركية، قهوة فرنسية   

سبريسو، أمريكانو  

 دبل إسبريسو، ، قهوة منزوعة الكافيين

كافيه التيه، كابتشينو، موكا

 التيه ماكياتو، إسبريسو ماكياتو  كراميل

التيه التيه البندق 

 شوكوالتة باي فيو الساخنة   شوكوالتة

ساخنة باالوريو 

قهوة عربية - نصف دلة 

 قهوة عربية - دلة كاملة

مشروب مميز  
الحد االدنى للطاولة،  ۸دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ٦:٠٠ الى  ١١:٠٠ مساءًا 

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة
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Barista's Unique Creation
Indulge yourself with our creativity, 
Let our masters work for your satisfaction

Milkshakes
Date my Mango
Mango sorbet blended with coconut ice cream 
enhanced with date syrup.

Roseberry
Raspberry associated with rose water to define its 
unique flavor.

Rising Vanilla
The classic favorite vanilla ice cream, 
paired with banana and raisins to create a new favorite.

Mocktails
Arabian Dream
Ruby pomegranate juice, soothing chamomile tea and 
pinch of mint and honey to enchant your day

Rose Cooler   
Fragrant rose water and pungent blackberry syrup 
infused with a delicate Signature drink

Summer Breeze  
Aromatic ginger, cucumber and orange juice
to create a refreshing fizzy drink

Healthy Preference
Dynamic Ruby
Unique combination of pineapple, pomegranate, 
beetroot and lemon juice

Green Pearl 
A vivifying blend of fresh pineapple juice, green grapes 
and a touch of basil leaves

Mystique Quartz    
Freshly blended cherry tomato, strawberry, peach and 
pineapple juice.

Green Up
Cucumber, kiwi, green apple, pineapple,  mint

Super Iron 
Beetroot, grape, ginger and peach

Red Booster  
Pomegrenate, green apple, raspberry

Signature drink

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm
Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% service charge and 10% additional government levy

5.000

6.000



٥.٠٠٠

٣.٥٠٠

٥.٠٠٠

٣.٥٠٠

٥.٠٠٠

٥.٠٠٠

٣.٥٠٠

خلطات الباريستا الفريدة من نوعها
دلل نفسك بإبداعاتنا  

خبرائنا يعملون إلرضائك

ميلك شيك
دايت ماي مانجو

 مثلجات المانجا مخلوطة مع ايس كريم جوز الهند،
مضاف اليه شراب التمر

روزبيري
خليط من توت العليق مع ماء الورد

 ريسنغ فانيال
 المذاق الكالسيكي اليس كريم الفانيال مع الموز والزبيب

موكتيل
دريم اربيان

عصير الرمان، مع شاي البابونج والقليل 
من العسل والنعناع 

  ٣.٥٠٠

سمر بريز٣.٥٠٠  
 زنجبيل، خيار و عصير البرتقال

الخيارات الصحية
رمان، شمندر، وعصير الليمون اناناس 

بيرل جرين
عصير األناناس عنب اخضر مع اوراق 

الريحان

مستيك كوارترز     ٣.٥٠٠
,              طماطم , الفراوله

              الخوخ, األناناس, 

جرين أب
خيار، كيوي، تفاح أخضر، أناناس، نعناع

 سوبر ايرون
شمندر، عنب، زنجبيل و خوخ

رد بوستر
رمان، تفاح اخضر، توت العليق

شروب مميز م
 الحد االدنى للطاولة، ۸ دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ٦:٠٠ الى١١:٠٠ مساءًا 

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۱۰ رسوم خدمة و ٪۰۱ رسوم حكومیة إضافیة

٥.٠٠٠
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كولر روز
ماء الورد مع شراب التوت األسود 

وشاي الورد

داينمك روبي
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Soft Drinks
Coca Cola, Diet Coke 

Sprite, Diet Sprite  

Energy Drink
Red Bull

Red Bull sugar free

Fresh Juices
Orange, Grapefruit, Watermelon

Apple, Lemon-mint 

Pineapple,  Mango

Still Waters
Evian 33 cl

Evian 75 cl 

Acqua Panna 25 cl

Acqua Panna 75 cl

Voss 37.5 cl

Voss 80 cl

Sparkling Waters
Perrier 33 cl

Perrier 75 cl 

Badoit 33 cl

Badoit 75 cl 

Voss 37.5 cl 

Voss 80 cl

Minimum spend of 8 BHD every Thursday and Friday from 6pm to 11pm
Prices are in Bahraini Dinar and are subject to 10% service charge and 10% additional government levy

2.500

3.200
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 كوكا كوال، اليت كوال
سبرايت، اليت سبرايت

ريد بل
ريد بل خالي من السكر 

بيريه ٣٣ سنتيلتر 
بيريه ٧٥ سنتيلتر 

باديوت ٢٥ سنتليتر 
باديوت  ٧٥ سنتليتر 
فوس ٣٧.٥ سنتيلتر 

فوس ٢٥  سنتليتر

الحد االدنى للطاولة، ۸ دینار بحریني كل خمیس وجمعة من الساعة ٦:٠٠ الى١١:٠٠ مساءًا  

األسعار بالدینار البحریني ویضاف إلیھا ٪۰۱ رسوم خدمة و ٪۱۰ رسوم حكومیة إضافیة

٢.٥٠٠
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إيفيان ٣٣ سنتيلتر  
إيفيان ٧٥ سنتيلتر  

أكوا بانا ٢٥ سنتيليتر 
أكوا بانا 75 سنتيليتر 

فوس 37.5 سنتيلتر 
فوس 80 سنتيليتر

٢،5٠٠

٣،5٠٠

٢،8٠٠

٣،8٠٠

٢،0٠٠

٣،5٠٠

٢،5٠٠

٣،5٠٠
٢،٨٠٠

٣،8٠٠

٣،5٠٠
٢،5٠٠

تشكيلة مياه فوارة

تشكيلة المياه العذبة

تشكيلة مشروبات غازية

مشروبات الطاقة

عصائر طازجة
برتقال، جريبفروت، بطيخ   

تفاح، ليمون بالنعناع
أناناس، مانجا
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