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Managed By HMH

Coffee helps you go through 
the first half of the day. Lunch 
break takes care of the second 
half. Take a break from your 
busy day to relax, ponder and 
refuel your energy. 



MORNING
Express Continental                  60
Viennoiserie basket, jam butter, orange juice, coffee or tea

Exotic Fruit Platter                   40

Waffles                    30
Served with Maple syrup, whipped cream and chocolate sauce

Pancake                 30
Three pieces served with Maple syrup, whipped cream and chocolate sauce

SOUPS & SALADS
Niçoise Salad                   55
Pan fried fresh tuna, boiled potato, green bean, cherry tomato, onion, boiled eggs 
Kalamata olives, capers and lemon dressing

Strawberry Burrata Salad                 45
Creamy burrata and strawberry with basil vinaigrette 
                
Caesar Salad                     45
Dried heart of Romaine leaves, anchovies, olive oil, lemon juice,
parmesan shavings and focaccia croutons
With Grilled Prawns                        65 
With Beef Tenderloin                65
With Grilled Chicken                  55

Soup of the Day                 40
Kindly ask our server for the soup of the day  

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

AED



SANDWICHES
All sandwiches are served with your choice of French fries or green salad

Bahi Club Sandwich                  55
Pan-fried chicken, fried eggs, lettuce with mayonnaise pinned together 
on white or brown toast and veal bacon

Bookmaker Steak Sandwich                 55
Grilled marinated beef Tenderloin with mustard and grilled vegetables 

Mini Burger Bites, Two Sliders                45
Vegetarian, beef or chicken 

Chicken Bagel                 45
Pulled chicken, cheddar cheese and sundried tomato, pesto dressing

Crumb Fried Prawn Sandwich               45
Cheddar cheese and chilli lemon mayonnaise

AED

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences



BENTO BOX

INTERNATIONAL                 79
Greek salad  
Beef stroganoff with pepper herb pilaf 
Classic opera cake with mocha beans

ITALIAN                    79
Sundried tomato pasta with tomato bocconcini 
Roasted chicken with garlic 
Nutella mousse cake with hazelnut 

ASIAN                   79
Avocado salad  
Tempura sea bass with pok choy noodles (teriyaki) shrimp
Mango cheesecake with black sesame tuile

ARABIC                  79
Tabbouleh
Mixed grill with mandi rice 
Date cake

AED

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences



SWEET COLLECTION
Indulge in our sweets counter set to tantalize all taste buds

Traditional Afternoon Tea                 99
Selection of traditional and modern sandwiches,
selection of traditional French pastries and scones served alongside
your choice of fresh orange juice, freshly brewed tea or coffee

Oriental Afternoon Tea                 89
Selection of oriental sandwiches, selection of traditional Arabic sweets and
dates muffins served alongside your choice of fresh orange juice, 
freshly brewed tea or coffee 

Creamy Afternoon Tea                 79
Selection of traditional pastries, selection of freshly cut exotic fruit,
selection of traditional scone and vanilla madeleine
served alongside your choice of fresh orange juice, freshly brewed tea or coffee

AED

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences



BAHI CAFE BEVERAGE LIST

COFFEE SPECIALTY                                
  
French Frappé                 30
Espresso blended with a scoop of vanilla ice cream

Ice Coffee Caramel Macchiato                30 
Espresso blended with caramel sauce, 
milk and vanilla syrup served over ice cubes

Mocha Coffee Frappuccino                30
Espresso blended with mocha syrup, milk, ice, 
topped with whipped cream and with chocolate toffee

Caramel Coffee Frappé                30
Espresso blended with caramel syrup, milk 
and ice cubes and topped with whipped cream

Chocolate Cream Frappuccino                30 
Chocolate syrup and chocolate chunks blended with milk, 
vanilla and topped with whipped cream and chocolate coffee

Chocolate Peanut Butter Iced Coffee              30 
Espresso blended with peanut butter, milk 
and chocolate, vanilla syrup and topped with whipped cream

Cappuccino Cooler                 30
Espresso blended with chocolate ice cream, milk, 
chocolate syrup and topped with whipped cream

AED

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences



MOCKTAILS                               
  
Pina & Passion Mojito                30 
Mint leaves, monin vanilla, passion fruit puree, pineapple juice, coconut puree,
fresh lemon juice, ginger ale

Orange Basil                 30
Ginger ale, orange syrup, basil syrup, fresh basil, orange slices

Citrus                  30
Ginger ale, orange syrup, orange slices, lemon slices

SMOOTHIES                 

Banana                  28
Kiwi                     28
Mango                  28
Papaya                    28
Pineapple                 28
Strawberry                 28

MILKSHAKE                      

Chocolate                 28
Mango                  28
Strawberry                 28
Vanilla                  28

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

AED



JUICES                                 
  
Fresh Juices                 30
Carrot, lemon and mint, orange, pineapple, watermelon, apple and mango

Healthy Juices                    30
Green apple, mint and lemon,         
Carrot and ginger,          
Cucumber, apple, celery and parsley  

FRUITY ICED TEAS                  
                              
The Classic                 25  
Black tea leaves served with assorted dried fruit

Lemon Grass and Lemon               25
Black tea leaves, lemongrass and lemon zest served with lemongrass pâtes de fruit

Mango Peach and Ginger               25   
Black tea leaves, ginger, mango, peach, ginger spiced syrup served 
with caramelized ginger sticks

Passion Fruit and Vanilla                            25 
Black tea, vanilla, passion fruit served with passion fruit pâtes de fruit

AED

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences



COFFEE SELECTION                 

Espresso          
Double Espresso           
Lungo           
Cappuccino          
Café Latte           
Americano          
Turkish Coffee         
Hot Chocolate 

TEA                   

Earl Grey Flora                                                                                                        
Chamomile Breeze                                                                                                
Verbena Mint                                                                                                          
1001 Nights                                                                                                              
Masala Chai                                                                                                             
Moroccan Nights                                                                                                    
Fruit Passion                                                                                                             
Green Tea Curls                                                                                                      
Happy Forest                                                                                                           
Jasmine Haze                                                                                                          
Royal Assam 

25
25
25
25
25
25
25
25 

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences

AED



WATER                                
  
Voss Sparkling Water (0.8 Litre)                                                                   40
Voss Still Water (0.8 Litre)                  40                                                                                                            
Voss Sparkling Water (0.375 Litre)                 30                                                                                                             
Voss Still Water (0.375 Litre)                   30
Al Ain (1.5 Litre)                 24                                                                                                 
Al Ain (0.5 Litre)                 16 

SOFT DRINKS                   

Coca Cola                 20
Diet Coca Cola                 20
Fanta                  20
Sprite                  20 
Soda Water                   20
Ginger Ale                   20

Energy Drinks                 40
Red bull and red bull sugar free

AED

All prices are in AED. Prices are inclusive of 10% municipality fee and 10% service charge, excluding 5% VAT

Please do not hesitate to let us know if you have any special dietary needs or preferences





الماء      
مياه فوس الغازية )٠.٨ لتر(

مياه فوس )٠.٨ لتر(  

مياه فوس الغازية )٠.٣٧٥ لتر( 

مياه فوس )٠.٣٧٥ لتر(  

مياه معدنيه كبيره )١.٥ لتر(

مياه معدنيه صغيره )٠.٥ لتر(  

    

مشروبات غازية  

كوكا كوال

كوكا كوال دايت                                                                                            

فانتا                                                                                                    

سبرايت                                                                                                           

مياه غازية

جنجر أيل    

مشروبات الطاقة      
ريد بول و ريد بول خالي من السكر  

40

40

30

30

24

16

20

02

20

20

20

20

40

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



اختيارات القهوة      
اسبريسو 

اسبريسو دبل

لنغو

كابتشينو 

كافيه التيه   

أميركانو 

قهوة تركية

شوكوالتة ساخنة

    

الشاي

إيرل غراي فلورا

شاي البابونج                                                                                            

فيربينا النعناع                                                                                                     

الف ليله وليله                                                                                                           

ماساال شاي     

الشاي المغربي   

فروت باشن       

شاي اخضر                          

هابي فورست              

شاي الياسمين                                   

رويال آسام                     
 

25

25

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



العصائر    
عصائر طبيعية    

جزر، ليمون ونعناع، برتقال، أناناس، بطيخ، تفاح، ومانجو  

عصائر صحية       
تفاح أخضر، ليمون ونعناع

جزر وزنجبيل
خيار، تفاح، كرفس وبقدونس 

شاي مثلج بالفواكه

الكالسيكي    
أوراق الشاي األسود تقدم مع الفواكه المجففة  

أعشاب الليمون والليمون    
أوراق الشاي األسود، أعشاب ورحيق الليمون تقدم مع الفواكه

مانجو خوخ وزنجبيل    
أوراق الشاي األسود، زنجبيل، مانجو، خوخ،

سيروب الزنجبيل الحار

باشن فروت وفانيال    
شاي أسود، فانيال، باشن فروت، تقدم مع الفواكه

30

30

25

25

25

25

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



الموكتيالت   
بينا آند باشن موهيتو    

أوراق النعناع، فانيال مونين، هريس باشن فروت، عصير االناناس، 
هريس جوز الهند، عصير ليمون طبيعي، جنجر آيل. 

البرتقال والريحان      
جنجر آلي، سيروب البرتقال، سيروب الريحان، ريحان، شرائح البرتقال  

 
الحامض

جنجر آلي، سيروب البرتقال، شرائح الليمون، شرائح البرتقال

سموثي 

موز

كيوي

مانجو

بابايا

أناناس

فراولة

ميلك شيك 
شوكوالتة

مانجو

فراولة

فانيال

30

30

30

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



قائمة مشروبات باهي كافيه 

القهوة  

فرنش فرابيه    
اسبريسو مخفوقة مع بوظة الفانيال  

قهوة كراميل ماكياتو المثلجة     
اسبريسو مخفوقة مع صلصة الكراميل، 

الحليب والفانيال تقدم على مكعبات الثلج 
 

قهوة فرابتشينو موكا     
اسبريسو مخفوقة مع الموكا، الحليب، الثلج 

تقدم مع الكريمة المخفوقة وتوفي الشوكوالتة 

قهوة فرابيه الكراميل      
اسبريسو مخفوقة مع الكراميل، الحليب 

والثلج تقدم مع الكريمة المخفوقة 

فرابتشينو كريمة الشوكوالتة      
سيروب ومكعبات الشوكوالتة مخفوقة مع الحليب، 

الفانيال، تقدم مع الكريمة المخفوقة وتوفي الشوكوالتة 

قهوة الشوكوالتة بالفستق السوداني المثلجة     
اسبريسو مخفوقة مع الفستق السوداني، الحليب 

والشوكوالتة والفانيال، تقدم مع الكريمة المخفوقة 

كابتشينو كولر     
اسبريسو مخفوقة مع بوظة الشوكوالتة، الحليب 

الشوكوالتة، تقدم مع الكريمة المخفوقة

30

30

30

30

30

30

30

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



الحلويات 
استمتع باختيارات الحلويات اللذيذة 

شاي الظهيرة الكالسيكي    
اختيارات السندويشات العصرية، اختيارات المعجنات

الفرنسية التقليدية، تقدم مع اختيارك من عصير البرتقال،
الشاي أو القهوة 

شاي الظهيرة الشرقي     
اختيارات السندويشات، اختيارات الحلويات العربية

ومافن التمر تقدم مع اختيارك من عصير
البرتقال، الشاي أو القهوة 

  
شاي الظهيرة الكريمي     

اختيارات المعجنات التقليدية، اختيارات الفواكه المشكلة، 
اختيارات البسكويت ومادالين الفانيال

 تقدم مع اختيارك من عصير البرتقال، الشاي أو القهوة

درهم

99

89

79

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



درهم
بينتو بوكس 

انترناشونال   
سلطة جريك 

بيف ستروجانوف مع فلفل عشب بيالف
كعكة أوبرا كالسيكية مع الفاصولياء الموكا

اإليطالي    
معكرونة الطماطم المجففة 

دجاج مشوي بالثوم
كعكة موس النوتيال مع البندق  

اآلسيوي   
سلطة أفوكادو

سمك سي باس مع نودلز ترياكي الجمبري
تشيزكيك بالمانجو مع تويل السمسم األسود 

 
العربي 

تبولة 
مشاوي مشكلة مع أرز المندي

كعكة التمر

79

79

79

79

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



السندويشات
تقدم كافة السندويشات مع اختيارك من البطاطا المقلية أو السلطة الخضراء

سندويشة باهي كلوب   
دجاج مقلي، بيض مقلي، خس ومايونيز، 

تقدم على خبز توست بني مع لحم مقدد

سندويشة ستيك    
لحم تندرلوين مشوي مع الخردل والخضراوات المشوية  

ميني برجر، ٢ ساليدر   
نباتي، لحم أو دجاج 

بيغل الدجاج 
دجاج مع الطماطم وجبنة تشيدر، وصلصة بيستو

سندويشة الجمبري المقلي
جبنة تشيدر وصلصة الليمون والمايونيز الحارة

55

55

45

45

45

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



الفطور

اكسبرس كونتيننتال 
سلة المعجنات، زبدة المربى، عصير البرتقال، قهوة أو شاي

صحن فواكه

الوافل   
يقدم مع شراب القيقب، الكريمة المخفوقة، وصلصة الشوكوالتة

بان كيك   
ثالث قطع تقدم مع شراب القيقب، الكريمة المخفوقة، وصلصة الشوكوالتة

الشوربات والسلطات 

سلطة نيسواز     
تونا مقلية، بطاطا مسلوقة، فاصولياء خضراء، طماطم كرزية، بصل،

بيض مسلوق، زيتون كاالماتا، الكبر، صلصة الليمون    

سلطة البراتا والفراولة    
براتا بالكريمة والفراولة مع خل الريحان 

سلطة سيزر    
أوراق رومانية، االنشوفة، زيت الزيتون، عصير الليمون،

بارميزان، خبز محمص
مع جمبري مشوي    

مع لحم تندرلوين 
مع دجاج مشوي  

شوربة اليوم  
يرجى طلب شوربة اليوم

60

40

30

30

55

45

45

65
65
55

40

درهم

ال تتردد في إبالغنا إذا كان لديك أي احتياجات أو تفضيالت غذائية خاصة

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي و تشمل 10٪ رسوم البلدية و 10٪ رسوم الخدمة و 5٪ ضريبة القيمة المضافة



القهوة تساعدك على اجتياز 
النصف األول من اليوم، 

والغداء يهتم بالنصف الثاني. 
خذ استراحة من يومك 

المزدحم لالسترخاء، التفكير 
وإعادة شحن الطاقة.

شارع الشيخ حميد بن راشد النعيمي
ص.ب. 7176، عجمان – اإلمارات العربية المتحدة | هاتف: 8888 701 6 971+  | فاكس: 8899 701 6 971+

info.bahiajman@hmhhotelgroup.com | www.bahiajmanpalace.com
تحت إدارة أتش أم أتش




