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*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.

SHISHA FLAVORS

Cherry

Double Apple

Grape

Strawberry

Watermelon

Apple Mint

Grape Mint

Lemon Mint

  

ن�ات   الشيشة  
كرز

� تفاحت��

عنب


فراو�

بطيخ

تفاح  /    نعناع

عنب  /    نعناع

ليمون    /  نعناع

اميك رأس   س��

مام   أو   التفاح تقال   أو   الس� طازج، إختيارك   رأس   من    ال��

س   الطازج      �� ��
¨
خاص منتجع الريف، رأس   من   ا�

خرطوم الشيشة ا¬�اص

8.0

11.0

14.0

1.5

٨

١١

١٤

١,٥

Original, Ceramic Head

 Fresh, Your Choice of Fresh Orange, 
Sweet Melon or Apple Head

 Reef Resort Special, Whole Fresh Pineapple Head

Personal Shisha Hose



Cold Mezze

Select three items

Hommus 

Moutabel

Labneh

Labneh with garlic & mint

Raheb

Hommus Beiruti

Feta Cheese

Muhammara

Vine leaves

Eggplant moussaka

3.5

MoutabelHommus

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.
Nuts Dairy Gluten Shellfish Eggs Spicy Vegetarian

All Mezze are served with freshly baked Arabic bread and pickles  



ردة سلطات ومزات ��

 µث¸ثة أطباق من إختيار

�

و¹ لطحينة أو �ص ب�� �ص ��

متبل

لبنة

لبنة مع ثوم ونعناع

سلطة الراهيب 
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�متبل

و¹ لطحينة أو �ص ب�� �ص ��

ل¸ت  �Ãو 
لزع� � طازج وخ�� �� � عر�¹ يع أنواع اÄزات مع خ�� تقدم ��

�

و¹ �ص ب��

جبنة فتا

Ãمرة

ورق عنب

ان �
�

ذ	 مسقعة ��



Hot Mezze 

Select three items

Prawn Sambousek

Grilled Halloumi

Basturma and Cheese Rolls

Fried Kebbeh

Sesame Falafel

Chicken Wings with Garlic, Coriander 

3.9

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.
Nuts Dairy Gluten Shellfish Eggs Spicy Vegetarian

Sujuk in Tomato and PeppersFried Kebbeh

Makanek in Pomegranate Molasses

Sujuk in Tomato and Peppers

Spinach Fatayer

Cheese Rolls

Ras Asfour

Potato Harra



مزات ساخنة

µث¸ثة أطباق من إختيار

Çبوسك روبيان

و�É مشوي
ّ
حل

رقائق بسطرمة وجبنة

كبة مقلية

Ïلسم ف¸فل ��

ة �Ðأجنحة دجاج، ثوم وكز
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مقانق مع دبس الرمان

ق مع طماطم وأعشاب �Õ

� فطاÐ̈ السبا×�

� �� لفائف ا¬�

رأس العصفور

بطاطس حارة



Salads

Shirazi
cucumber, tomato, peppers, red onion, parsley, mint with lemon 

and olive oil dressing

Tabouleh 
traditional Lebanese salad, parsley, tomato, onion, burghul, lemon and olive oil 

Fattouch
romaine lettuce, tomato, cucumber, radish and crisp bread with 

pomegranate dressing

Rocket Salad
rocket leaves, tomato, onion, sumac and lemon juice
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2.9

2.9

3.0

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.
Nuts Dairy Gluten Shellfish Eggs Spicy Vegetarian

Fattouch Rocket Salad



سلطات ومقب¸ت

ازي ش��
خيار، طماطم، فلفل، بصل، بقدونس، نعناع مع صلصة ليمون وزيت زيتون


تبو�
غل، عص�� ليمون وزيت زيتون �Ð ،سلطة لبنانية تقليدية، بقدونس، طماطم، بصل

فتوش
� Ãمص وصلصة دبس رمان ل، خ�� �

�
Þ ،طماطم، خيار ، �

خس روما�¹

سلطة جرج��
أوراق جرج�� طازجة، طماطم، بصل، ßق وعص�� ليمون
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فتوش



From our charcoal fired grill

Rubyan Meshwi 
Bahraini prawns basted in tamarind ketchup

Shish Taouk
skewers of Lebanese spiced chicken with garlic paste and pickles

Lamb Kafta
with onion, parsley and minted yoghurt

Beef Kebab
skewers of tender beef and bell peppers

Grilled Lamb Chops
Marinated lamb chops, charcoal grilled, Arabic Mohamara bread 

with Biwaz and fries

Oriental Mix Grill
Kebab, Kofta, Shish Tauok and lamb chops, Mohamara bread 

with Biwaz and fries     
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7.4

6.4

6.8

8.0

11

Lamb Kafta Oriental Mix Grill

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.
Nuts Dairy Gluten Shellfish Eggs Spicy Vegetarian
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مشاوي عã الفحم

روبيان مشوي
لتمر اäندي ، كتشب �� �

ري�� روبيان 	�

شيش طاووق
ل¸ت �Ãلبنانية  تقدم مع ثوم و 
çمكعبات قطع دجاج مع تتبي

كفته ¬م ضأن
لنعناع دي �� تقدم مع بصل، بقدونس وز��

كباب ¬م مشوي
مكعبات قطع ¬م بقري طري مشوية مع فلفل حلو

ريìش ¬م ضأن
� وبصل وßق، بطاطس مقلية 
 ومشوية عã الفحم يقدم مع خ��çش ¬م متبìري


قية مشîه �ï مشاوي
� مع بصل وßق، بطاطس مقلية ، خ�� �ðش ¬م غìكباب، كفته، شيش طاووق و ري

 

كفته ¬م ضأن 
قية مشîه �ï مشاوي
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Turkish Pide
boat shaped breads with our bespoke toppings

Temel Reis
spinach, kasar cheese, onion and red chilli

Kiymali
minced lamb with tomato, black pepper and mint-yoghurt

Taouk
grilled chicken with caramelized onion, cherry tomato, walnuts

Beef Salami
with onion, sundried tomato paste, white cheddar

Basturma
thinly sliced cured beef with kasar cheese and rocca

Four Cheese
with halloumi, kasar, goat's cheese and mozzarella

4.1

4.9

4.5

4.5

4.7

4.5

Four Cheese Basturma

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.
Nuts Dairy Gluten Shellfish Eggs Spicy Vegetarian
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Ð � بيد�¹

�ñ بشô قارب، مع إضافات لذيذة من مطبخنا

Ð � خ��

تيميل ريس
، جبنة õسار، بصل وفلفل أ�ر � سبا×�

�ö ك÷�
دي مع نعناع ¬م ضأن مفروم مع طماطم، فلفل أسود و ز��

طاووق
دجاج مشوي مع بصل، طماطم كرزية، جوز

س¸�É بقري
لشمس، جبنة شيدر بيضاء ففة �� �Ã مع بصل، هريس طماطم

بسطرمه
ارات مع جبنة õزار وجرج�� �ùل  ¬م بقري مقدد ��

¨
ا× �ï

� أربع أنواع ج��
، جبنة õزار، جبنة ماعز وموزاري¸ �Éحلو
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� أربع أنواع ج�� بسطرمه



Dessert

Baklawa
phyllo pastry filled with pistachio nut

Ashta Ice Cream with Ghazl el Banet
ashta ice cream and traditional cotton candy

Halewet El Jeben
sweet cheese and semolina rolls filled with ashta cream     

Muhalabia
rice pudding with orange blossom water and mastica

Kunafa
traditional Lebanese sweet made with semolina and cheese

Chocolate Mousse Cake
milk and dark chocolate mousse with almond nougatine

2.5

2.9

2.9

2.5

3.0

3.0

Halewet El Jeben Muhalabia

*All prices are in Bahraini Dinar and subject to 10% government levy  and 10% service charge.
Nuts Dairy Gluten Shellfish Eggs Spicy Vegetarian



ت حلو��

بق¸وة
قية تقليدية �ï ت حلو��

قشطة أيس كر�ú مع غزل البنات
أيس كر�ú ن�ة قشطة مع غزل البنات

� �� ح¸وة ا¬�
لسميد مع جبنة حلوة وقشطة ت �� حلو��

ûلبية
üبودنع أرز مع ماء زهر الليمون ومستي

كنافة
حلوى لبنانية تقليدية، Çيد، جبنة وقطر

كيكة مووس شوكو�
للوز مووس شوكو� غامقة وحليب مع نوغا ��
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