
        



FRIDAY FAB’ BRUNCH MENU

BREAKFAST
 

POACHED EGG
Avocado, garlic yoghurt and yuzu hollandaise

GRILLED HALLOUMI (V)
Smoked chipotle jam and date syrup

FRENCH TOAST
Plum compote and orange butter

BITS & BITES 

EMMENTAL CHEESE SALAD (V)
Emmental cheese, baby leaves, pomelo salad with strawberry vinaigrette

 SEARED AHI TUNA
Yellow fin tuna, soya sauce, roasted sesame seed and coriander

SALMON & AVOCADO SUSHI ROLL
Salmon & avocado sushi roll, toasted sesame seeds

BEEF RIB SSAMJANG (GF)
Cherry wood smoked beef rib, Belgian endive, Korean BBQ sauce, pipirrana salad

MEDITERRANEAN 18-HOUR LAMBSHANK BRUSCHETTA
with olive salsa and onion jam

MAIN

CHILLI PRAWN AND MUSSELS
with roasted cherry tomatoes and local Pak choi

ASPARAGUS RISOTTO (V)(GF)
Creamy risotto with asparagus

ROASTED CHICKEN
Chicken breast, turnip cake, spinach and chicken jus

SWEET

KATMER (N)
Filo pastry, crushed pistachios served with vanilla ice cream

LIME  PANNA COTTA (GF)
Kaffir lime fragranced panna cotta, fresh mango sauce

(V) Vegetarian (N) Contains Nuts (GF) Gluten Free (S) Spicy
“Please let us know of any special requirements, allergies and so on and we will happily enhance your dining experience”

All prices are in Bahraini Dinars and are inclusive of 10% service charge, 5% government levy and 5% VAT.

BHD 28 with Food and Non-alcoholic Beverages | BHD 38 with Alcoholic Beverages

Children below 4 years old for free | 5 to 10 years old at 50% o�



FRIDAY FAB’ BRUNCH MENU قا�ة برانش الجمعة

BREAKFAST ا�فطار 

POACHED EGG بيض مسلوق
أفوكادو ، زبادي بالثوم و يوزو هولنديز

(V) GRILLED HALLOUMI أطباق إنديجو  
حلوم ق�ص ، مر� الفلفل الحار ا�دخن ، ط�طم كرزية ، �اب التمر

FRENCH TOAST خبز فرن� محمص
غوج مع زبد بنكهة ال�تقال

BITS & BITES بايتس بايتس

(V) EMMENTAL CHEESE SALAD سلطة جبنة امينتال
جبنة إ¤نتال ، أوراق أطفال ، سلطة بوميلو مع خل الفراولة

SEARED AHI TUNA ائح سمك التونا� 
تونة صفراء الزعانف ، صلصة الصويا ، سمسم محمص وكزبرة

SALMON & AVOCADO SUSHI ROLL ̄فوكادو رو²ت السا�ون با
̄فوكادو مع السمسم ا�حمص  رو²ت السو³ بالسا�ون و ا

 (GF) BEEF RIB SSAMJANG  بيف ريب سامجانج 
 ضلع البقر ا�دخن بخشب الكرز،الهندباء البلجيكية، صلصة الباربيكيو الكورية، سلطة بي�انا

MEDITERRANEAN 18-HOUR LAMBSHANK BRUSCHETTA قطعة اللحم ا�طبوخة 18 ساعة 
مع صوص الزيتون ومر� البصل

MAIN ا¯طباق الرئيسية

CHILLI PRAWN AND MUSSELS الربيان الحار مع بلح البحر
 ا�لفوف الصيني مع الط�طة الصغ¹ة

(V)(GF) ASPARAGUS RISOTTO  أس�اجوس ريسوتو
 ريزوتو دسم مع الهليون

ROASTED CHICKEN دجاج محمر 
 صدر دجاج ، كيك لفت ، سبانخ و دجاج جوس

Àنبا (V)  اتÁمك Âيحتوي ع (N) Ãمن الغلوت Äخا (GF)  حار (S)
"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إÆ ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

̄سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، É 5٪يبة حكومية و É 5٪يبة القيمة ا�ضافة جميع ا



FRIDAY FAB’ BRUNCH MENU قا�ة برانش الجمعة

SWEET الحلويات

(N) KATMER رËكا
Ìات تقدم مع ايسكريم الفانيÁوة مقرمشة بطعم ا�كÌبق

(GF) LIME PANNA COTTA ²يم بانا كوتا
 بانا كوتا  بنكهة الليمون مع صوص ا�انجو الطازج

Àنبا (V)  اتÁمك Âيحتوي ع (N) Ãمن الغلوت Äخا (GF)  حار (S)
"الرجاء إخبارنا بأي متطلبات خاصة والحساسية وما إÆ ذلك ، وسنعزز تجربة تناول الطعام الخاصة بك"

̄سعار بالدينار البحريني وتشمل ٪10 رسوم خدمة ، É 5٪يبة حكومية و É 5٪يبة القيمة ا�ضافة جميع ا

ا¯طعمة مع ا�Íوبات الغ¹ كحولية 28 د.ب | مع ا�Íوبات الكحولية 38 د.ب

ا¯طفال أقل من 4 أعوام مجاناً | 5 إÆ 10 أعوام يحصلون عÂ خصم 50%


