
A TASTE OF BAHRAIN

SALAD & APPETIZER
Chicken Caesar Salad
Garden Green
Fattoush
Smoked Salmon
Buffalo Mozzarella Caprese
Fried Crumbed Calamari
Cold Mezzeh
Mouajanat

MAIN COURSE
Australian Tenderloin
Salmon Fillet
Free-Range Chicken Breast
Oriental Mixed Grill
Butter Chicken

DESSERT
Selection of Ice Cream
Chocolate Fantasy
Tiramisu
Fruit Platter
Assorted Cheese Platter
Um Ali

SELECT YOUR TREASURE
Experience the culinary treasures of Europe,
with hints of Asia and Middle East to round off 
a complete international dining experience. 
Selections offers sumptuous cuisines to serve 
everyone’s palate. Our various talented Chefs 
present various styles of live cooking with 
daily specialties to bring you the best of 
international dishes. 
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A LA CARTE BREAKFAST
Served from 6am to 11am

HOT BREAKFAST
 
Two Organic Eggs Any Style (D G) 6.500
Sunnyside up | Over-easy | Poached | Boiled | Scrambled
Omelette | Egg white omelette | Shakshouka

Omelette Filling
Onion | Tomato | Bell pepper | Mushroom | Cheese 
Green asparagus | Turkey ham | Turkey breast | Chili

• Served with hash brown, veal bacon, mushroom, tomato, sausage and 
your choice of baked beans or foul madames or grilled halloumi

Buttermilk Pancake (V D G) 6.000
Maple syrup, whipped cream and blueberry compote

Belgian Waffle (V D G) 6.000
Strawberry, maple syrup and whipped cream

Viennoiserie (V N D G) 6.500
Basket of mini croissant, muffins and Danish 

Smoked Salmon Bagel (D G)  9.000
Cream cheese, avocado, capers, tomato, red onion marmalade 

Chia Seed Bircher Muesli (V N D G)  3.500
Chia seed, dried fruit, nut flakes
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Prices including service charge and other applicable taxes

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order



SALAD

Caesar Salad (D G) 6.000
Hearts of Romaine, croutons, poached egg, 
Parmesan, Caesar dressing

Chicken Caesar Salad (D G) 7.000
Prawn Caesar Salad (D G) 8.000 

Garden Green (V G)  5.000
Fresh green salad with garden vegetables, lemon dressing 
and crouton

Fattoush (V G)   6.000
Crunch cos lettuce, cucumber, tomato and sumac dressing

APPETIZER

Smoked Salmon (D G)  9.000
Caper mascarpone crème, baby beet, purple potato, crouton

Buffalo Mozzarella Caprese (V D) 8.500 
Sun-blushed tomato, pesto, balsamic reduction, young basil leaves

Fried Crumbed Calamari (D G)  7.500
Served with garlic aioli and lemon

Cold Mezzeh (V D G)  7.500
Selection of small Arabic dishes with Arabic bread
Hummus, baba ganoush, tabbouleh, mutabal and fattoush

Mouajanat (N D G) 7.500
Kebbeh, fatayer, sambousek and raqaqat with tahini sauce

Prices including service charge and other applicable taxes

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order



LIGHT MEAL

Rustic Club Sandwich (D G) Signature 8.500 
Artisan boule bread, fried egg, apple-wood smoked veal bacon
Sliced chicken breast, avocado, Cheddar cheese, piccalilli

Classic Angus Cheese Burger (D G) Signature  9.500
Cheddar cheese, tomato, grilled red onion, Boston lettuce and basil 

aioli

Portobello Wrap (V D G) 7.500
Baked Portobello, camembert, baby spinach 

Arabic Chicken Pita (G)  8.500
Char-grilled chicken breast, garlic sauce, baby rocket lettuce

• All our sandwiches are served with French fries or green salad

SOUP

Cream of Forest Mushroom (V N D G) 5.500
Forest mushroom soup, glazed chestnut and tomato bruschetta

Adas Soup (V D G) 5.000
Oriental lentil soup, pita croutons, lemon wedges

WESTERN SELECTIONS

From Our Grill (D) (35 min Delivery Time)
• Black Angus rib-eye Signature  19.500
• Australian tenderloin 18.000
• Rack of lamb 17.500
Served with baby vegetables and potato fondant

Selection of Sauce
Pan-jus | Pepper sauce (D) | Béarnaise (D)
Blue cheese sauce (D) | Shiraz jus (A)
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Prices including service charge and other applicable taxes

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order



WESTERN SELECTIONS

Salmon Fillet (D) Signature 14.500 
Grilled polenta, green pea puree, baby fennel, lemon butter sauce

Free-Range Chicken Breast (D G)  10.500
Potato puree, shiitake, fava beans and forest mushroom sauce

Fish and Chips (G)  12.000
Ginger ale battered hammour, tartar sauce, garlic aioli, French fries

Pumpkin and Feta Wellington (V D G) 9.500
Baked in pastry, butternut pumpkin puree, asparagus, basil crisp

Pasta (D G) 9.500
Penne, spaghetti or tagliatelle
Pomodoro, arrabiata, veal speck carbonara, Alfredo or bolognese

LOCAL FAVOURITES

Oriental Mixed Grill (G) Signature 17.000
Lamb kofta, beef kebab, chicken taouk, lamb chop
French fries, mini hummus, chili paste, garlic sauce, Arabic pickles

Seafood Mixed Grill (G)  24.000
Lobster, tiger prawn, hammour and baby calamari
French fries, mini hummus, chili paste, garlic sauce, Arabic pickles

Prices including service charge and other applicable taxes

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order



INDIAN AND ASIAN
SPECIALTIES

Classic Biryani (N D G) 
Served with raita, mango chutney and papadum
• Chicken  Signature 10.500 
• Prawn 12.000 
• Vegetables (V) 9.500 

Butter Chicken (D G) Signature 10.500
Spicy and tandoor marinated chicken in creamy curry sauce
Served with steamed rice, raita, mango chutney and papadum

Nasi Goreng (N G) 10.000
Stir-fried rice with shrimp paste, fried egg, chicken satay, peanut 
sauce

SIDE DISH

Brown or White Steamed Rice (V) 3.000

Steamed Garden Vegetables (V) 3.000

French Fries (V) 3.000

Roasted Baby Potatoes (V) 3.000

Creamy Mashed Potato (V D) 3.000

Sautéed Asparagus (V D) 3.000

Garden Salad (V) 3.000

Prices including service charge and other applicable taxes

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order



DESSERT

Selection of Ice Cream (V N D G) 4.500
3 scoops of your choice
Served with berries, mini cone and macaroon crumble

Vanilla (V D) Chocolate (V D)
Mango sorbet (V) Raspberry Sorbet (V)
Saffron (V D)  Pistachio (V N D)

Chocolate Fantasy (V N D G) (for 2 persons) Signature 7.000 
Chef ’s creation of chocolate dessert
Crème brulee, mousse, macaroon, hazelnut tartlet, 
dark chocolate torte

Tiramisu (V D G)  4.500
Rich mascarpone cream, espresso, ladyfinger biscuit

Fruit Platter (V D)  5.000
Served with spiced honey yoghurt dip

Assorted Cheese Platter (V N D G) 8.000
Brie, Cheddar, Emmental and Gorgonzola
Served with quince jam, dried fruit, nuts, honey and bread

Um Ali (V N D G) Signature 5.000
Traditional Arabic pastry pudding with nut and raisin

Prices including service charge and other applicable taxes

V - Vegetarian, N- Nuts, D - Dairy, G - Gluten, P - Pork, A - Contains Alcohol
If you have a food allergy or intolerance, please inform your server upon placing your order



قائمة طعام ا�فطار

جرانوال الحبوب والفواكه المحمصة         ٥.٠٠٠
مع الفواكه الطازجة والعسل والزبادي

مختارات من المخبوزات الفرنسية        ٥.٣٠٠
ُتقدم مع الزبدة 

بيض مخفوق حار           ٦.٩٠٠
مع ا�فوكادو والسبانخ وُيقدم في خبز الجاودار المحمص

بيض البوشد مع فطائر المافن        ٨.٨٠٠
مع السلمون المدخن وصلصة الهولنديز

خياركم من البيض مع الخبز المحمص       ٤.٥٠٠
مخفوق، أو بوشد، أو مقلي

ُتطبق رسوم إضافية عند طلب أي من ا�طباق التالية     ٢.٥٠٠
نقانق اللحم البقري، اللحم البقري أو لحم الديك الرومي المقدد، 

الفطر، السلمون المدخن

هاش براونز، طماطم مشوية، أفوكادو        ١.٩٠٠

فاصوليا مطبوخة، سبانخ           ١.٥٠٠

فطائر البيغل مع السلمون المدخن (صيد مستدام بيئًيا)     ٨.٥٠٠
مع الجبن القشدي با�عشاب ويقدم مع أوراق الجرجير

لفائف البيض واللحم المقدد          ٦.٥٠٠
خياركم من اللحم البقري أو لحم الديك الرومي المقدد مع مربى

الفلفل الحار والجرجير في خبز شيباتا

فطائر البان كيك مع الحليب         ٥.٩٠٠
مع الشراب المحلى وشرائح الموز

 ٥ . ٩ ٠ ٠ مخبز سلة          
مع الزبدة متنوعة ويحفظ المشمش والبرتقال المر، 

والفراولة، والتوت، والعسل، زبدة الفول السوداني، نوتيال، 
نخب شرائح المتاحة في ا�بيض والبني، مولتيجرين،

الفرنسية الزبيب الرغيف الفرنسي والخالية من الجلوتين

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة



الحساء

٣٫٥٠٠ الحساء اليومي         
استفسر من الشيف عن طبق الحساء اليومي 

٤.٠٠٠ حساء العدس         
حساء العدس على الطريقة الشرقية مع الليمون وقطع الخبز المحمص

٤.٥٠٠ شوربة الدجاج فطيرة باللحم       
مع المعكرونة اÊسيوية وتشوي بوك

السلطات والمقبالت

٤.٩٠٠ سلطة الخضروات التقليدية       
مع تتبيلة الخل بالليمون

٥.٥٠٠ سلطة الجرجير والكمثرى       
مع جبن البارميزان المجروش والجوز المحمص

٨.٥٠٠ موتزاريال معمولة من الحليب الجاموسي     
مع الطماطم والريحان والخل البلسمي

سلطة سيزر الكالسيكية        ٦.٠٠٠
مع قطع الخبز المحمص بالثوم وجبن البارميزان وبيض بوشد

ا�ضافات:
إضافة الدجاج                        ٢،٠٠٠
٣.٥٠٠ إضافة الروبيان          

٥.٥٠٠ سلطة أوليفير         
الدجاج والطماطم المشوية وزيتون الكالماتا مع تتبيلة 

الريحان وُتقدم فوق أوراق الجرجير والخس ا�فرنجي

سلطة أفروديت          ٦.٠٠٠
جبن الحلوم المشوي والصنوبر المحمص والفطر 

والرمان وتتبيلة العنب ا�حمر

السلمون االسكتلندي المدخن        ٩.٠٠٠
ُقدم مع الخردل والبطاطس والثوم والكبر 

الصغير وتتبيلة الليمون والشبث

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة
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الشطائر والبيرجر

٨.٠٠٠ شطيرة انتركونتيننتال ريجنسي كلوب الدجاج    
مع الطماطم والخس والجبن ولحم الديك الرومي المقدد

شطيرة ستيك نيويورك                  ١٠.٥٠٠
مع البصل المكرمل والجرجير ومربى الفلفل الحار

٧.٠٠٠ شطيرة خضروات البحر المتوسط المشوية     
مع الفلفل المشوي والكوسة والباذنجان وجبن الفيتا 

والجرجير البري والمايونيز بالريحان

٩.٥٠٠ برجر انجوس في خبز بريوش        
مع أوراق الخس الصغير والجبن وصلصة شاتني الطماطم 

الخاصة بنا

٧.٥٠٠ الشطيرة العربية الملفوفة       
الدجاج المتبل مع الخس والطماطم والطحينة في خبز البيتا

١.٠٠٠ طبق جانبي من البطاطس المقلية      
تقدم مع المايونيز و صلصة الكاتشاب

المعكرونة

٨٫٠٠٠ رافيولي اليقطين المشوي والجبن      
مع الصنوبر والسبانخ وزبد المريمية

لينجويني الروبيان الخليجي        ٩٫٠٠٠
مغطى بالفلفل الحار والطماطم والريحان الصغير وفتات الخبز

دجاج ألفريدو                     ٨٫٠٠٠
مع الفطر البري وباستا بيني

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة



أطباق آسيا 
والشرق ا�وسط

٥٫٠٠٠ طبق المزة العربية الباردة        
مجموعة من المقبالت وأطباق الغموس العربي 

الصغيرة ُتقدم مع الخبز اللبناني

٦٫٥٠٠ طبق المزة العربية الساخنة       
مجموعة من أطباق المزة المقلية الساخنة ُتقدم مع 

صلصات الغموس

مشويات شرقية متنوعة                  ١٢٫٠٠٠ 
شيش كباب وشيش طاووق وكفتة وريش لحم الضأن 

وُتقدم مع البطاطس المقلية

٩٫٥٠٠ دجاج مكاني          
دجاج مطهو في مرق الكاري الحار وُيقدم مع ا�رز البسمتي 

المطهو على البخار والتوابل

كاري الخضروات                   ٨٫٥٠٠
ُيقدم مع أرز بسمتي والريتا والبابادم وصلصة شاتني

برياني الدجاج                    ٩٫٥٠٠
مع الريتا والمخلل وصلصة شاتني والبابادم

ساتاي اللحم البقري مع ناسي جورين                 ٩٫٥٠٠
مع صلصة الفول السوداني والبيض المقلي

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة
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ا�طباق الرئيسية

١١٫٠٠٠ شرائح الهامور المحمرة        
ُتقدم مع سلطة الحمص وتتبيلة الزبادي الحارة

١٠٫٠٠٠ نصف دجاجة مشوية        
متبلة ومنقوعة في الفلفل الحار والثوم، وُتقدم 

مع البطاطس المقلية وخضروات سوتيه

شريحة لحم الضلوع المشوية (٢٨٠ جم)                ١٦٫٠٠٠
ُقدم مع البطاطس الصغيرة المشوية والكراث المكرمل وزبد الفجل الحار

شريحة اللحم البقري المشوي (٢٢٠ جم)               ١٤٫٠٠٠
ُقدم فوق البطاطس الروستي والسبانخ المطهوة وصلصة ديمي جالس

السمك المقلي المغطى بعجينة الشعير (كحول)             ١٠٫٥٠٠
مع صلصة التارتار الخاصة بنا وشرائح البطاطس السميكة والليمون 

ا�طباق الجانبية

٣٫١٠٠ البطاطس المهروسة        

٣٫٠٠٠ الخضروات المطهوة على البخار      

البطاطس المقلية          ٢٫٢٠٠
ُتقدم مع صلصة ا�يولي بالثوم

٣٫٠٠٠ بطاطس ودجز متبلة ومقلية       
ُتقدم مع الكريم الحامض

ا�رز المطهو على البخار         ٢٫٠٠٠

٣.٠٠٠ روتاتولي          
بصل، كوسة، فلفل، بازنجان، ثوم، طماطم

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة



الحلويات

طبق الفواكه الطازجة         ٣٫٥٠٠

كعكة الجبن بالفراولة         ٣٫٥٠٠

٣.٥٠٠٠ كعكة الشوكوالتة المزدوجة       
مع صلصة قهوة االسبرسو

أم علي           ٣٫٢٠٠
بودنغ عربي ساخن مع الحليب والقشدة

خياركم من مثلجات ا�يس كريم        ٣.١٠٠
الفانيليا أو الشوكوالتة أو الفراولة

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة

8



المرطبات والمياه

 ١٫٩٠٠ المرطبات           
كوكاكوال ، دايت كوك ، سبرايت ، دايت سبرايت، فانتا

صودا، تونيك

رد بول            ٣٫٢٠٠

مياه أكوا بانا           ١٫٩٠٠
 ٢٫٣٠٠            

مياه سان بيليغرينو          ١٫٩٠٠
 ٢٫٨٠٠            

مياه بيريه             ١٫٩٠٠
 ٢٫٨٠٠            

القهوة والشاي

٢٫٣٠٠ القهوة التركية          

 ٢٫٣٠٠ اسبرسو          

 ٢٫٨٠٠ القهوة ا�مريكية          

 ٢٫٨٠٠ اسبرسو دبل           

٢٫٨٠٠ كابوتشينو            

٢٫٥٠٠ قهوة التيه           

خياركم من الشاي           ٢٫٥٠٠
الشاي ا�خضر، شاي ا�فطار ا�نجليزي، شاي إيرل غراي، 

خياركم من الحليب           ١.٠٠٠
طازج كامل الدسم، قليل الدسم، خالي من الدسم، صويا، لبن 

(حجم صغير) 
(لتر)

(حجم صغير) 
(لتر)

(حجم صغير) 
(لتر)

جميع ا�سعار بالدينار البحريني وتخضع لرسوم خدمة ١٠٪ وضريبة حكومية١٠٪
نضمن أن تكون جميع منتجات اللحوم والدواجن لدينا حالل

يرجى إبالغ مسئول الطلبات إن كنت تعاني من حساسية أو أية مواصفات غذائية خاصة



اختار نكهتك المفضلة 
قم بتجربة نكهات طاقم الطبخ االوروبية ، و النكهات 

االسيوية و  نهاية مع االطباق الشرقية لتستمل رحلتك 
تجربة الطعام من حول العالم،مطعم سيليكشنز 
يقدم   المأكوالت الغنية بالطعم االصلي لتكتمل 

التجربة،طاقك الطهاة المحترفين لدينا يقدمون 
ا�طعمة العالمية أمامك 

رموز ا�ختيار

النكهة البحرينية

المقبالت 
سلطة الخضروات الطازجة 

سلطة الجرجير الطازج مع كمثري
جبن موزاريال الجاموسي 
سلطة السيزر التقليدية

سلطة اوليفر 
سلطة آفروديت

السلمون المدخن 

ا�طباق الرئيسية 
سمك الهامور الطازج
نصف دجاجة مشوية

ستيك الريب اي 
اللحم البقري المشوي

السمك مع الزبد

الحلويات 
طبق فواكه طازجة 

كعك الفراوله
كعكة الشوكوال 

ام علي 
تشكيلة من ا�يس كريم 

وجبات نباتية

وجبات خالية من الجلوتين 

يحتوي علي بحريات

يحتوى على المكسرات

يحتوى على الكحول

أطباق الطعام المحلية 

المطبخ العالمي





SOFT DRINKS,
JUICES & WATER

Chilled Fruit Juices 3.000
Cranberry, apple, tomato

Fresh Fruit Juices 3.600 
Orange, carrot, pineapple, lemon mint

Soft Drinks 2.400 
Coke, Diet Coke, Sprite, Fanta, Soda, Tonic

Red Bull Energy Drink 3.800

Moussy Non-Alcoholic Beer 3.500

Perrier (Large)    3.400
Perrier (Small)    2.300

San Pellegrino (Large) 3.400
San Pellegrino (Small)    2.300

Volvic (Large)  3.400
Volvic (Small)    2.300

COFFEE & TEA

Espresso Single Shot 2.800

Espresso Double Shot  3.400

American Coffee 2.800

Turkish or French Coffee  3.400

Cappuccino 3.400
  
Café Latte 3.400

Tea and Herbal Infusion Envelopes 3.000
English breakfast, green tea, chamomile 

Milk Selection 1.300
Fresh Full fat, Fresh Low fat, Skimmed, Soya, Fresh Laban     

Prices including service charge and other applicable taxes
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MOCKTAILS

Strawberry Eyes 4.000
Strawberry, banana, orange juice and colada mix

Tropicana 4.000
Pineapple, orange, mango, apple and grapefruit juice

The Cooler 4.000
Apple and pineapple juice with tonic water

Cranberry Cooler 4.000
Cranberry juice, lime juice and soda water

Summer Tea 4.000
Grape juice, lemon juice, sugar syrup and iced tea

DAIRY DRINKS

Fruit Smoothies 4.300
Strawberry, banana, pineapple

Lassi 4.300
Mango, strawberry, banana

Milk Shakes 4.300
Strawberry, banana, vanilla

Prices including service charge and other applicable taxes
Regency Hotel, Building 130, Road 1507, Manama Center, Block 315, Capital Governorate Bahrain

VAT Registration number 200011312200002


