A La Carte Breakfast قائمة طعام االفطار
French Bakery Basket

3.400

Butter croissant, breakfast pastries, muffin, bread rolls, baguette and white or wholemeal toast
 خبز الباغيت توست أبيض او أسمر، خبز الرول، كعك المفن، معجنات،كروسان بالزبدة

Seasonal fruits

4.500

Market berries

8.400

فاكهة موسمية

Selection of berries in season and natural low fat yoghurt
خيارات من التوت الموسمي مع لبن الزبادي القليل الدسم الطبيعي

Cereals & Yoghurts الحبوب و األلبان
Choice of organic muesli with soya or low fat milk

3.200

اختيار من الموسلي العضوي مع الصويا أو الحليب قليل الدسم

Choice of cornflakes, choco pops, rice krispies, all bran flakes with soya,
low fat or full cream milk

2.900

 حليب قليل الدسم أو كامل الدسم، نخالة مع الصويا، أرز الكريسبيس، التشوكو،اختيار من رقائق الذرة

Home made organic bircher muesli with apples, strawberries and almonds,
low fat natural yoghurt
(n)

3.200

 لبن زبادي طبيعي قليل الدسم, واللوز, الفرولة,بيرشير الموسلي مع التفاح

Hot organic oatmeal with muscovado and fresh berries

3.200

Low fat natural or fruit yoghurt

2.200

الشوفان العضوي الحار مع المسكوفادو والتوت الطازج
لبن زبادي طبيعي قليل الدسم أو لبن زبادي بالفاكهة

Cheese الجبنة
Selection of international cheeses

3.900

Haloumi cheese

3.500

Labneh with tomatoes, cucumbers and olives

3.800

تشكيلة أجبان من حول العالم
جبنة حلوم

 الخيار و الزيتون،لبنة مع الطماطم

De-light قليل السعرات الحرارية
Healthly Low Calorie Option ( خيار صحي منخفض السعراتN) Contains Nuts ( يحتوي على المكسراتV) Vegetarian ( خضارP) Contains Pork يحتوي على الخنزير
All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  ضريبة الحكومة%١٠ جميع األسعار بالدينار البحريني وتخضع الى

Continental Cold Cuts شرائح اللحم الباردة

4.200

Smoked chicken, turkey ham, veal ham, Turkish soujouk and beef pastrami
 بسطرما لحم البقر,  السجق التركي, لحم العجل, الديك الرومي, شرائح من الدجاج المدخن

Pancakes Waffles & French Toast  الوفل والتوست الفرنسي،فطائر البانكيك
Stack of buttermilk pancakes with blueberries maple syrup and whipped cream	

4.000

French brioche toast with cinnamon sugar and fresh strawberries

3.900

Belgian waffles with chocolate sauce or maple syrup

4.000

فطائر البانكيك بالحليب مع عصير القيقب والتوت والقشطة

توست البريوش الفرنسي مع سكر القرفة و الفراولة الطازجة
فطائر الوفل البلجيكية مع الشوكالتة أو عصير القيقب

Eggs البيض

Two eggs any style with sautéed baby potatoes and cherry tomatoes
4.800
بيضتان تحضر حسب رغبتك مع بطاطس مقلية و الطماطم الصغيرة
		
Whole egg or egg white frittata topped with green asparagus and blue swimmer crabMEAT	

5.900

Whole scrambled eggs with smoked salmon and chives

5.800

بيضة كاملة أو بياض البيضة مع الهليون األخضر و السرطان البحري األزرق

بيض مخفوق مقلي مع بيض قنفد البحر أوسالمون مدخن مع الثوم المعمر

Eggs benedict

5.400

Poached eggs turkey ham or smoked salmon on English muffin glazed with hollandaise sauce
بيض مسلوق مع الديك الرومي أو السالمون المدخن مع الكعك االنكليزي وصلصة الهوالنديز

Whole or egg white omelet with a choice of fillings

بيضة أو بياض البيضة بطريقة األومليت مع اختيارك من الحشوات المتنوعة
All our egg dishes are organic brown hen eggs
جميع أطباق البيض من البيض األسمر العضوي
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4.800

Side Dishes األطباق الجانبية
Grilled veal or chicken sausages

2.800

Turkey or beef bacon

2.800

Sautéed mushrooms

2.800

Foul medammes

2.800

Sautéed potatoes or hash brown

2.800

نقانق الدجاج أو العجل المشوية

لحم البقر المقدد أو شرائح الديك الرومي
فطر مقلي

فول مدمس

بطاطس مقلية أو مفرومة

Fresh Juices العصائر الطازجة
Orange

البرتقال

2.900

Grapefruit

غريب فروت

2.900

Watermelon البطيخ

2.900

Pineapple

2.900

األناناس

Green Apple التفاح األخضر

2.900

Carrot

2.900

الجزر

Lemon Mint الليمون مع النعناع

2.900

Milk & Laban الحليب و اللبن
Glass of Soya milk, low fat milk or full cream milk

2.200

 حليب قليل الدسم أو حليب كامل الدسم,حليب الصويا

Laban – traditional salted yoghurt drink

2.200

شراب اللبن المملح التقليدي

Fresh Fruit Yoghurt Smoothies لبن زبادي بالفواكهة الطازجة
Mixed berry

التوت المتنوع

2.900

Banana and honey الموز و العسل

2.900

Mango

2.900

المانجو
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To Begin With…… إبدأ مع
New Age Tuna Nicoise

7.500

Green Beans, Saffron Poached Potatoes, Olive Puree, Quail Eggs. Semi Dried Tomatoes.
٫ طماطم نصف مجففه سلطة النيسواز مع التونا٫ بيض السمان٫ مربي الزيتون٫ بطاطس مسلوقه مع زعفران٫الفاصولياء خضراء

Saraya Caesar Salad

7.000

Romaine Lettuce, Soft Poached egg, Sundried Tomato, Black Olives, Parmesan Flakes
Choice of Cajun Chicken Breast, Gulf Bay Prawns, or Smoked Salmon
 رقائق البارميزان سلطة السيزر٫ الزيتون األسود٫ الطماطم المجففه٫ البيض المسلوق٫الخس٫
 الروبيان الخليجي أو سمك السلمون المدخن٫إختياركم من الدجاج

Rocca salad

6.500

Pistachio and Pumpkin seed crusted Goat cheese, Black Grapes, Pears, Roasted Garlic, Cranberries, Grape seed vinaigrette
٫ صلصة خل العنب سلطه الجرجير٫ التوت األحمر٫ الثوم المشوي٫ اإلجاص٫ العنب األسود٫رقائق الفستق واليقطين مع جبنه الماعز

Asparagus salmon salad

8.000

Blanched white asparagus, Grapefruit, slow cooked salmon.
٫ الجريب فروت سلطة السلمون٫الهليون االبيض

Pan seared sea scallop

12.000

Green Peas, Cauliflower Beurre Noissette, Sweet Chili Jam
 مربي الفلفل الحلو٫ زبده القرنبيط٫البازالء الخضراء

Goat cheese and lime tortellini

7.500

Grilled Gulf prawns, sage butter, pine nuts
٫ زبده القصعين وحب الصنوبرتورتليني جبنه الماعز٫الروبيان المشوي

Seafood salad

8.000

Grilled mixed seafood, cherry tomatoes, olives, caper, roasted zucchini, lettuce, balsamic dressing
 صلصة البلسميكسلطة٫ الخس٫ الكوسه المشويه٫ الزيتون٫ الطماطم٫المأكوالت البحريه المشويه

Seafood Tempura

8.500

Sweet chili aioli Wasabi Mayo
 صلصة البلسميكسلطة٫ الخس٫ الكوسه المشويه٫ الزيتون٫ الطماطم٫المأكوالت البحريه المشويه

Watermelon and Feta Salad

6.500

Chilled Watermelon, Feta Crumbles, Rocket Leaves, Toasted Almond Slivers, Balsamic Dressing.
 صلصة البلسميك سلطة البطيخ وجبنه الفيتا٫ اللوز المحمر٫ الجرحير٫
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Thai Beef Salad

7.500

Wagyu Beef, Thai Celery, Tomatoes, White Onion, Coriander, Nam Jim Dressing
 صلصه النامجيم التايلنديه سلطة لحم البقر التايلنديه٫ الكزبره٫ البصل األبيض٫ الطماطم٫ األعشاب التيالنديه٫

Steamed White Asparagus (delight)

8.600

Mousseline Sauce
يقدم مع صلصة الموسلين الهليون االبيض المطبوخ على البخار

Norwegian Salmon tartar (delight)

7.400

With chives cream
مع كريم الشبت تارتار السلمون النرويجي

To Drink…..

الشوربات

Shell fish tomato broth

8.000

Poached seafood, rich tomato broth, angel hair vegetables, garlic crostini
 الثوم المقرمش٫ الخضار٫ الطماطم٫شوربة المأكوالت البحريه

Lentil Soup

4.200

Toasted almond, Sumac dust
شوربه العدس مع اللوز المحمص و فتات السماق

Wild Mushroom Soup

5.500

Mascarpone Cream, Chives, Porcini Powder.
 مسحوق البورشيني شوربه الفطر البري٫ شبت٫كريم المسكربوني

Double boiled chicken consommé

5.500

Confetti of vegetables, Ravioli of its own
شوربه الدجاج مع الخضار المشكله والرافيولي

Between the Layers…..

السندويشات

Saraya Club Sandwich

BD 8.5

Turkey Bacon, Arabic Inspired Sumac Omelets, Tomatoes, Cheddar Cheese
مع كريم الشبت تارتار السلمون النرويجي
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Chicken and Brie

7.500

Blackened Chicken Caramelized Onions, Brie Cheese, Rocket Leaves
 الجرجير٫ جبنه البري٫الدجاج مع البصل المعسل

The Saraya Burger

9.200

7 oz Grilled Wagyu Tenderloin on Sesame Seed Bun with Caramelized Onion fritters,
شريحه لحم الواغيو المشويه مع خبز السمسم والبصل بالعسل
Add your Choice of Cheese: Cheddar, Swiss cheese
 الجبنه السويسريه٫ الشيدر:أضف إختيارتكم من الجبن

Multigrain Fish and Chips Burger

8.000

Multigrain Bun with Tomato Lettuce Tartar Sauce, Basil
 صلصه التارتار والريحان٫ الخس٫الخبز المتعدد الحبوب مع الطماطم:برجر السمك والبطاطس المقليه

Ciabatta a la Toscana

7.000

Focaccia Bread with Grilled Eggplant, Zucchini, Bell Pepper, Tomatoes, Mozzarella, Basil, Aioli
جميع سندويشات البرغرتقدم مع الفتوش وصلصة األبيض المتوسط
All our Sandwiches are served with Fattous , French Fries.
جميع البرجر والسندويشات تقدم مع فتوش وبطاطس مقليه

Mains Away…. االطباق الرئيسيه
Black cardamom crusted Black Angus sirloin

18.000

Light Truffle potato fondue, Bok Choy, Tomato lime salsa, Stuffed mushrooms
 السيرليون المشوي مع القرفه السوداء, الفطر المحشي,صلصه الطماطم والليمون,الملفوف الصيني,البطاطس مع الكمأة

Roasted Mulwarra lamb rack

15.000

Tahini Infused Organic Quinoa, Roasted Tomatoes, and Anise Jus.
صلصة الشمر لحم الضأن المشوي,الطماطم المحمره,طحينه مع الكينوا

Pan seared sea bass

10.500

Barley citrus risotto, zucchini spaghetti, confit tomatoes
مربي الطماطمسمك القاروص المحمر,السباغيتي, يقدم مع الريزتو

Indian vegetarian platter

9.000

Dhal makani, aloo mutter, palak panner, with pickle, pappadm and basmati rice
األرز البسمتي طبق من المأكوالت الهنديه النباتيه,البابادم,المخالالت الهنديه,جبنه البنير,البطاطس,العدس
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Pan fried chicken breast

9.000

Mushroom fricassee, violette potatoes, asparagus spears
البطاطس السوداء والهليون صدر الدجاج المقلي,يقدم مع الفطر

Pan-seared Hammour

12.800

Jerusalem artichoke purée, Wilted Pok Choy, Spring Onions, Soy Ginger Emulsion
,صلصه الزنجبيل سمك الهامور المحمر,رقائق البصل,البوك شوي,األرضي شوكي المهروس

Crispy Atlantic Ocean salmon

9.500

Lemon grass risotto, Slow Roasted Tomatoes, Asparagus Spears
الهليون فيليه سمك السلمون,الطماطم المحمره, يقدم مع ريزوتو بالليمون

Grilled Gulf prawn

9.500

Rocca salad, garlic parsley butter, semi dried cherry tomatoes
,طماطم مجففه الروبيان الخليجي المشوي,بقدونس مع الثوم,سلطه الجرجير

Homemade linguini

8.500

Tossed with crab meat, zucchini, pine nuts and lime
البندق والليمون باستا اللنغويني المصنوعه محليا,اليقطين,مع لحم السلطعون

Butter Chicken

8.500

Tender Morsels of Chicken Legs cooked with Tomatoes, butter and fenugreek. Served with Basmati Rice
 يقدم مع األرز البسمتي,الزبده و الحلبه,قطع فخد الدجاج مطبوخه مع الطماطم

Steamed fillet of Sea bass (delight)

8.900

Caramelized honey and beetroot sauce
فيله سمك القاروص المطبوخ على البخار مع صلصة العسل والشمندر

Steamed fillet of COD fish (delight)

13.700

Saffron and herb bullion
فيليه سمك القد مع مغلي الزعفران واالعشاب

ROAST AUSTRALIAN RACK OF LAMB (DELIGHT)

13.600

Green peas ream
لحم الضأن االسترالي المحمر مع البازالء الخضراء

Mulwarra Veal Steak (delight)

11.800

Coated in mustard and fresh herbs, caramelized onions, oven baked
االعشاب الطازجه والبصل المعسل, ستيك لحم العجل يقدم مع المسترد
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Choice of Pasta

8.500

Penne, Spaghetti, Farfalle
إختيارتكم من الباستا

		
Jerusalem artichoke purée, Wilted Pok Choy, Spring Onions, Soy Ginger Emulsion
الفرفالي,السباغيتي, البيني
Choose your Sauce: Tomato, Alfredo, and Bolognaise
بولونيز,ألفريدو, الطماطم:إختيارتكم من الصلصه
Choose your condiments: Black olives, Green olives, Colored Peppers, Zucchini, and Eggplant
اليقطين والبدنجان,الفلفل المشكل,الزيتون األخضر, الزيتون االسود:إختيارتكم من

Local Favorites
Machbous

10.000

Prawns, chicken or hammour masala with local spices and dried lemon flavored rice
الدجاج أو سمك الهامور مع األرز المطبوخ بالبهرات المحليه و الليمون مشبوس,الروبيان

Hammour Nashif

9.000

Grilled fillet of hammour fish with lightly spiced tomatoes and onion sauce
الهامور الناشف مع صلصه الطاطم والبصل النصف حاره

Mashawi Mouskala(Done)

12.800

Mixed grills of shish taouk, lamb chops, kofta and kebab
الكفته و الكباب, شرائح لحم الضأن,مشاوي مشكله من الشيش الطاوق

Lamb Biryani

10.000

Lamb cubes marinated with Local spices, saffron rice, and cucumber Raita
يقدم مع صلصه الخيار,أرز مع الزعفران, شرائح لحم الضأن مع البهارات المحليه

Mezzeh

8.500

Hammous, tabouleh, moutable, muhamarra, fried kibbeh and makanek served with Arabic bread
مقانق تقدم مع خبز عربي,كبه مقليه,محمره,متبل,تبوله,  حمص:المزات
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Dessert الحلويات
Warm Valrhona Chocolate Fondant

4.200

Orange blossom ice cream, Basil Crumble
رقائق الريحان,ايس كريم البرتقال,كعكه الشوكوالته الدائبه

Salted Caramel Apple Feuillantine

4.200

Crispy puff pastry, Tonka Vanilla ice cream
كعكة الكراميل والتفاح تقدم مع الخبز المقرمش وفانيال االيس كريم

New York Baked Cheese Cake

4.200

Rose Water Raspberry Compote, Pistachio Chantilly
كريم الفستق,مربى التوت والورد,كعكة الجبن

Milk Chocolate Cappuccino Cake

4.200

Vanilla Crème Brulee Center, Cashew Nougatine
نوغاتين الكاجو,كعكه الشوكوالته والكابوتشينو تقدم مع كريم بروليه الفانيال

Ile Flottante (Delight)

4.200

Airy Meringue with date confiture, Silky Honey Anglaise, Cardamom tuille
بسكويت القرفه,العسل االنجليزي,مربى التمر,كعكه الجزيره العائمه

Vanilla Pannacota (Delight)

4.200

Fresh berries
باناكوتا الفانيال مع توت طازج

Tropical Fruit Platter

3.800

Selectional of International Fruits
تشكيله من الفواكه الموسميه
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