BREAKFAST MENU

قائمة اإلفطار

Served from 9am until 1pm

يقدم االفطار من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة زواال

Individual A La Carte
Varieties of Cereals

2.2

Corn Flakes, Rice Crispies, All Bran
* As well a choice of full fat or low-fat milk

Malwi & Baghrir

,نخالة,أرز هش,رقائق الذرة
قليل الدسم أو كامل الدسم

2.3

ملوي وبغرير
ومربى,عسل,معجنات مغربية تقدم مع زبدة

2.7

بالليط
ماء, طبق بحريني تقليدي شعيرية حلوة مع زعفران
بيض مقلي,زهر

Typical Moroccan bread served with jam,
honey and butter

Balaleet
Traditional Bahraini breakfast dish,
sweet vermicelli noodles, saffron, fried egg

Shakshuka

2.8

A delicious egg dish with spices onion, tomato sauce

Foul Madames

2.8

2.8

Baked Eggs, Potatoes, Caramelized Onion
and Tomato Sauce

Classic Omelet

اومليت كالسيكي
جبن,دجاج تركي مقدد,فطر, فلفل حار, فلفل حلو:اختيارمن

2.8

فطائر قوس قزح
 شراب القيقب والزبدة، فطائر على الطريقة األمريكية رقيق

3.0

طبق فواكه موسمية مشكل
 توت مشكل,فواكه موسمية مشكلة

Seasonal fruits, berries

Egg Benedict
Poached eggs on English muffins,
served with beef bacon and sauce hollandaise

أومليت اإلسبانية

2.9

Puffy American style pancakes, maple syrup and butter

Fresh Fruit Platter

فول مدمس
فول مصري مع بهارات يقدم
مع خبز عربي

 بصل كريمة وصلصة الطماطم،  بطاطس، بيض مخبوزة

Choice of: capsicum, mushroom, turkey ham,
cheese, chili

Rainbow Pancakes

شكشوكة
بيض مع طماطم وصلصة طماطم

Classic Egyptian dish served with
Arabic bread and condiments

Spanish Omelet

رقائق الحبوب والذرة المشكلة

3.5

بنديكت البيض
 يقدم مع، بيض مسلوق على طريقة المافن اإلنجليزي
.لحم بقر مقدد و صلصة هولنديس

All prices are net in BHD and inclusive of 10% Service Charge and 5% Government Levy, 5% VAT

BREAKFAST MENU

قائمة اإلفطار
يقدم االفطار من الساعة التاسعة صباحا الى الواحدة زواال

Served from 9am until 1pm

Breakfast Sandwich

3.5

فطيرة االفطار
فطيرة كروسن محشية بالبيض المقلي وفطر مطهي

3.5

طاجين خليع
طبق مغربي تقليدي من لحم غنم وبيض يقدم مع
خبز مغربي

Freshly baked croissant, scrambled egg, sautéed mushroom

Khlii tagine
Traditional Moroccan breakfast dish, fried egg,
preserved lamb meat, served with Moroccan Bread

French Toast

3.5

Brioche bread, cinnamon, whipped cream, berry compote

خبز فرنسي محمص
مربى التوت, بيض,كريمة مخفوقة,خبز بريوش بالقرفة

BREAKFAST SET / اإلفطار يقدم مع مشروب ساخن اوعصير
Inclusive of 1 hot drink or 1 glass of juice
English Breakfast Set

5.9

Beef Bacon, hash browns, baked beans
Chicken sausages, roasted oven tomato sauce &
Sunny side up egg

International

5.9

Sunny side up egg, assorted bread, beef salami,
cheddar cheese, honey, butter, mixed fruits,

Mediterranean
Shakshuka, Balaleet, mixed olives, chicken liver,
labneh with olive oil, assorted Arabic & Moroccan bread

اإلفطار اإلنجليزي المشكل
،  فاصوليا مخبوزة،  بطاطس هاش براون، لحم مقدد
. طماطم مشوية بالفرن وبيضة مشمسة، نقانق دجاج

5.6

عالمي
جبنة,لحم سالمي,خبز,بيض عيون
فواكه مشكلة,زبدة,عسل,الشيدر
متوسطي
,زيتون مشكل,كبدة دجاج,شكشوكة,لبنة,بالليط
يقدم مع خبز مغربي وخبز عربي

All prices are net in BHD and inclusive of 10% Service Charge and 5% Government Levy, 5% VAT

DESSERTS
Pistachio Crème Brulee

الحلويات والفواكه
3.2

Pistachio flavored crème brûlée,
pistachio pesto and fresh raspberries

Um Ali

3.9

Puff pastry, Pistachio, Almond, Cream

Chocolate Fondant

3.9

3.9

3.9

Our selection of ice cream
Vanilla, strawberry, chocolate, banana,
blueberry cheesecake, butter scotch

التوت االزرق كالفوتيس
، كيكة التوت االزرق الدافئ
ايس كريم التوت بالجبنة وزبدة القيقب

3.9

Tahiti vanilla crème, caramelized apple
& milky vanilla ice cream
Sticky Date pudding
Warm sticky date pudding, caramel sauce
& butter scotch ice cream

أوبرا التوت األحمر
،  رغوة الكعك، مكرون التوت
كريمة التوت

Warm blueberry flan, blueberry
cheesecake ice cream & maple butter

Gallery 21 Apple Tart Tartin

كعكة الشوكوالطة
يقدم مع آيس كريم فانيال

Raspberry macaroon, meringue
raspberry sauce

Blueberry Clafoutis

ام علي
رقائق العجين مع مكسرات من فستق ولوز و كريمة

Vanilla Ice Cream

Red Raspberry Opera

فستق كريم برولي
، بيستو فستق وتوت طازج فستق بنكهة الكريمة.

 كعكة التفاح21 جاليري
تاهيتي الفانيال كريم والتفاح بالكراميل
مع ايس كريم الفانيال

مهلبية حلوى التمر
3.5

1.7 l 3.2

 كراميل مع زبدة ايس كريم سكوتش، مهلبية حلوى التمر الدافئة

اختيار من ايس كريم
،  الموز،  الشوكوالته،  الفراولة، الفانيليا
 سكوتش الزبدة،توت بالجبن

All prices are net in BHD and inclusive of 10% Service Charge and 5% Government Levy, 5% VAT

SOFT BEVERAGES

COLD BEVERAGE
SOFT DRINKS

FRESH JUICES

Coca- Cola

1.9

Orange Juice

3.5

Coca- Cola Light

1.9

Pineapple Juice

3.5

Sprite

1.9

Watermelon Juice 3.5

Red Bull

3.2

Red Bull (Sugar Free)

3.2

*other fresh juices depend on availability

WATER
Mount Clear Still / Small 2.1 l Large 2.7
Mount Clear Sparkling / Small 2.1 l Large 2.7
Voss Still / Small 2.7 l large 3.9

HOT BEVERAGES
Turkish Coffee
Single Espresso

1.6
1.6

Double Espresso
Selection of Tea

2.3
3.1

Black Coffee

2.3

Hot Chocolaté

3.2

Cappuccino

2.3

Moroccan Tea

3.9

Latte

2.3

All prices are net in BHD and inclusive of 10% Service Charge and 5% Government Levy, 5% VAT

