
السلطات والمقبالت 

الطبق ا�سيوي                
وجبة تقدم مع كاري لحم الضأن، كاري الروبيان،

كاري الخضار التايالندية وا�رز مع
مقبالت هندية وتايالندية

الطبق العربي      
مقبالت ساخنة وباردة، مشاوي مشكلة،

أرز صيادية، أم علي
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شوربات  

للمشاركة  

مكسرات (م)   جلوتين (ج)   صحي (ص)   نباتي (ن)    مشتقات ا�لبان (أ)    سمك ومأكوالت بحرية (س)

تحضر البيتزا باستخدام أفضل
المكونات الموسمية مع الصلصات

الطازجة

البيض واللحم المقدد   
بيض، جبنة البارميزان ، موزاريال، اللحم المقدد  

الطماطم واللحم المقدد   
صلصة الطماطم، موزاريال، اللحم المقدد،

جبنة بيكورينو الرومية، شرائح الفلفل، ريحان طازج        

كابريشوسو         
صلصة طماطم، موزاريال، خرشوف، زيتون أسود،

لحم الديك الرومي، فطر، جبنة البارميزان 

سالسيشيا أي فرياريلي   
موزاريال، لحم مقدد، بروكلي فرياريلي،

 جبنة البارميزان، شرائح الفلفل

بيتزا لحم الديك الرومي والفطر      
موزاريال، فطر، لحم الديك الرومي، 

جبنة البارميزان

بيتزا بالخضار        
صلصة الطماطم، موزاريال، فلفل أخضر، 

أحمر وأصفر، بصل، فطر 

بيتزا أرابياتا  
صلصة الطماطم، طماطم كرزية، فلفل أخضر،
 شرائح الفلفل، بيكورينو رومانو، بقدونس وثوم  

بيتزا مارجريتا                                       
صلصة طماطم، موزاريال، بارميجيانو ريجيانو
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بيتزا  

شوربة لوبستر
بالكريمة (م) (س) (أ) (ج)   

لوبستر بمرقة الكريمة تقدم مع خبز بالثوم

شوربة عدس (ن) (أ) (ج)  
شوربة العدس التقليدية مع خبز

عربي محمص  

شوربة الطماطم (ن) (أ) (ج)    
شوربة الطماطم بالكريمة مع البارميزان 

سلطة نيسواز (س)
تونا مبهرة، بطاطا مسلوقة، بيض مسلوق، 

فاصولياء خضراء، طماطم كرزية، بصل مشوي، 
زيتون كاالماتا، وصلصة فرنسية 

سلطة الكينوا الصحية
مع سمك السلمون (س) (أ) (ص)

كينوا محمصة مع الفلفل المشوي،
فيتا وسلمون 

سلطة طماطم هيرلوم
الصحية (أ) (ن) (ج) (ص) 

سلطة الطماطم والجرجير مع بوراتا
الجبنة وخل البلسميك  

سلطة سيزر (أ) (ج) (س)  
خس روماني محمص مع صلصة السيزر

الخاصة، لحم العجل المقدد، جبنة
البارميزان وفوكاشيا محمصة

مع الجمبري المشوي    
مع الدجاج المشوي

سلطة الخضار الموسمية (ن) (ص) 
أوراق موسمية مع ا�فوكادو، الهليون،

طماطم وبارميزان تقدم مع اختيارك من الخل،
البلسميك، صلصة ثاوزند آيلند أو صلصة إيطالية

قائمة 
مطعم 
طوال اليوم
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باستا

سندويشات و برجر
محضر في الفندق  

برجر لحم آنجوس (أ) (ج)  
لحم أسترالي مشوي، 

جبنة شيدر، حلقات البصل، 
مع سلطة الكرنب وبطاطا مقلية 

سمك مقلي مقرمش (أ) (س) (ج)    
سمك القد المقلي مع الهالبينو 

صلصة التارتار وبطاطا مقلية   

برجر الدجاج (أ) (ج)  
برجر الدجاج المشوي، جبنة تشيدر، 
حلقات البصل، مع سلطة الكرنب

وبطاطا مقلية 

كاساديا الدجاج الصحي (أ) (ج)
جواكامولي، كريمة، صلصة الطماطم

سندويش كلوب باهي (أ) (ج)
دجاج، لحم الديك الرومي، جبنة، طماطم، 

خس، بيض مقلي، ميونيز، 
يقدم على خبز محمص وبطاطا مقلية

بانيني اللحم (أ) (ج) 
لحم مع بصل محمر

مع جبنة بري، خردل وبطاطا مقلية 
 

باستا لينغويني مع 
المأكوالت البحرية (أ) (ج) (س)

بلح البحر، كاالماري، جمبري 
مع صلصة الطماطم

سباغيتي، بيني،
رافيولي السبانخ أو اللحم

 أرابياتا (ن) (أ) (ج)  
مارينارا  (ن) (أ) (ج)
الفريدو (ن) (أ) (ج)

بولونيز (أ) (ج)  

ريزوتو بالفطر البري (ن) (أ)
ريزوتو بالكريمة 

يقدم مع جبنة بيكورينو

جميع ا�سعار بالدرهم ا¶ماراتي و تشمل ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة
و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
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أطباق جانبية 

برياني

أطباق هندية 

أطباق محلية  

اختيارك من:   

بطاطا ودجز حارة (ن)         
    

بطاطا مقلية (ن) 
خضراوات مشكلة (ن) 

أرز أبيض (ن)

برياني تقليدي مع ا�عشاب والتوابل، تتضمن: 
شاتني النعناع، رايتا، فلفل، بصل،

ومخلل 
اختيارك من:                                              

الدجاج (أ) (م)          
    

اللحم (أ) (م)   
الخضراوات (ن) (أ)  

ماالي جمبري الكاري (أ) (ن)            
    

روجان جوش ماتن (أ)     
دجاج بالزبدة (أ) (ن)    

دال ماكني (ن) (أ)   
ماتر بانير (ن) (أ)  

أطباق هندية تقدم مع ا�رز أو الباراتا، 
سلطة باباد

ستيك آنجوس ريب آي (أ)  
ستيك ريب آي، توابل حارة مع صلصة آيولي 

تقدم مع بطاطا الستيك  

جمبري جمبو مشوي (أ) (ج) (س)   
(٦ حبات) (للمشاركة)
تقدم مع بطاطا ودجز،

زعتر، صلصة حارة

ستيك تندرلوين لحم مشوي (أ)   
الهليون، الطماطم، تقدم مع بطاطا ودجز

دجاج سبرنغ (أ)  
بطاطا مهروسة مع الثوم، طماطم، فطر  

سلمون مشوي (أ) (س)  
سلمون مقرمش مع بلح البحر 

عدس وذرة 

سمك سي باس (أ) (س)   
فاصولياء خضراء، ريزوتو مع البرقوق

مشاوي عربية مشكلة (أ) (ج)                        
شقف لحم، دجاج، كفتة لحم، 

يقدم مع صلصة الثوم مع خضراوات مشوية   

صيادية سمك (أ) (س) (ن)    
سمك مشوي، أرز صيادية 

مازات شرقية (أ) (ج) (ن)    
حمص با�فوكادو، تبولة، فطاير لحم، 

متبل الفطر، بطيخ مع شنجليش،
كبة جبنة، لفائف الجبنة

١٦٥

١٤٥

١٤٥

١١٥

١٠٥

١٠٥

١٤٠

١٢٠

٩٥

٩٠

٧٥

٦٥

٥٥
٥٥

٧٥
٧٥
٥٥

١٥
١٥

١٥
١٥

الطبق الرئيسي 

عصائر وسموثي       

الموكتيالت 

فالرونا امباالنس (ج)  
شوكوالتة مانجاري: موس، كرامبل، جاناش، 

نيست، توت

تشيز كيك فيالدلفيا        
اختيارك من كمبوت الفراولة، التوت ا�زرق

كرامبل السكر

أم علي      
بودينغ الخبز العربي بنكهة البرتقال

مع الفستق واللوز 

تيراميسو   
ماسكربون االسبريسو، قهوة 

 كريم كاتاالنا بالليمون (ج) 
كاسترد الليمون مع قشرة

كراميل وفانيال

بيري سموثي     
فراولة، توت أزرق، توت أسود، لبن منزوع الدسم

عصائر طازجة        
جزر، ليمون ونعناع، برتقال، أناناس، 

بطيخ، تفاح ومانجو      

عصائر صحية       
تفاح أخضر، نعناع وليمون

جزر وخيار الزنجبيل، 
تفاح، كرفس وبقدونس  

تروبيكال سموثي      
أناناس، مانجو، باشن فروت، حليب جوز الهند، 

لبن منزوع الدسم 

فروت تري     
عصير أناناس، برتقال وليمون، 

توت العليق وتوت أسود

يلو بي          
مانجو، ليمون، جريب فروت، عسل أبيض، 

وجنجر آلي       

جرين فيلدز         
عصير التفاح ا�خضر، سبانخ،

الشمرة، ليمون، مياه معدنية،
عسل 

فيغ تري     
لبن، تين، عسل، ورد البرتقال، 

ماء وملح البحر   

بينا آند باشن موهيتو            
أوراق النعناع، مونين الفانيال، هريس باشن 

فروت، أناناس، هريس جوز الهند،
الليمون الطازج والزنجبيل

بارادايس جاردن               
عصير الليمون، الكركديه و صودا النعناع،

أوراق النعناع الطازجة وبذور الرمان 
  

فيرجن ماري       
عصير الطماطم، عصير ليمون،
صلصة ورستر صلصة تباسكو 

كيوي إنفي  
كيوي، ليتشي، سبرايت  
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المشروبات

الحلويات  

مكسرات (م)   جلوتين (ج)   صحي (ص)   نباتي (ن)    مشتقات ا�لبان (أ)    سمك ومأكوالت بحرية (س)

للحجوزات يرجى االتصال على:
هاتف ٨٨٦٨ ٧٠١ ٦ ٩٧١+

dining.bahiajman@hmhhotelgroup.com
www.bahiajmanpalace.com

بإدارة أتش أم أتش 

الماء  

شاي مثلج بالفواكه

فرابيه  

مشروبات غازية

مشروبات الطاقة 

الشاي

القهوة

الكالسيكي 
أوراق الشاي السوداء تقدم مع الفواكه المجففة  

أعشاب الليمون والليمون      
أوراق الشاي السوداء مع أعشاب وقشور الليمون     

مانجو، خوخ وزنجبيل     
أوراق الشاي السوداء، زنجبيل، مانجو، خوخ، 
سيروب الزنجبيل الحار، مع أعواد الزنجبيل 

باشن فروت وفانيال
شاي أسود، فانيال، باشن فروت

مع الفواكه 

قهوة مثلجة   
اسبريسو، حليب مكثف وكريمة   

شوكوالتة مثلجة         
شوكوالتة، حليب مكثف وكريمة     

فرابيه قهوة اللوز        
لوز، حليب مكثف وكريمة

فرابيه التفاح والنعناع   
عصير التفاح، النعناع والليمون

فرابيه الخوخ والبرتقال  
سيروب البرتقال والخوخ

مياه فوس الغازية (٠٫٨ لتر)     
مياه فوس المعدنية (٠٫٨ لتر)
مياه فوس الغازية (٠٫٣٧٥ لتر)

مياه فوس المعدنية (٠٫٣٧٥ لتر)
مياه العين (١٫٥ لتر)
مياه العين (٠٫٥لتر)

كوكا كوال    
كوكا كوال دايت

فانتا   
سبرايت

مياه غازية   
ججنجر أيل

اسبريسو    
اسبريسو دبل   

لنغو      
كابتشينو  

كافيه التيه     
أميركانو  

قهوة تركية      
شوكوالتة ساخنة   

شاي أسود      
إيرل غراي شاي أسود     

شاي أخضر فرت أكسجين        
شاي أخضر بالياسمين    

شاي أعشاب الحديقة        
شاي ا�عشاب بنكهة النعناع 

ريد بل وريد بل خالي من السكر 
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جميع ا�سعار بالدرهم ا¶ماراتي و تشمل ١٠٪ رسوم البلدية و ١٠٪ رسوم الخدمة
و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة


