
HOT STARTERS

Kebbah Sajieh
Fried flat Kebbah 

Hummus bil Lahme 
Lamb meat

Dajaj Mosakhan
Onion and sumac

Kebdet Dajaj 
Pomegranate, coriander 

Arayes bil Jebne
Lamb, Haloumi cheese

Soujouk 
Lamb sausage 

Shrimp Kozbareya 
Coriander and lemon juice 

Patata Harrah 
Harissa

Falafel
Broad beans

COLD STARTERS

All the starters & salads
served with freshly baked Arabic bread

Furn Hummus 
Chili nuts

Tabouleh
Parsley, bourghul

Fatoush
Sumac, fried bread

Warak Enab
Turkish coffee flavor

Traditional hummus
Tahina

Moutabel Baytna 
Eggplant puree with tahina

Chicken Jarjeer 
Minted feta cheese

Mohammarah 
Walnuts

Nejoumiyeh
Labneh with mint

Shankalish 
Thyme, goat cheese, 

DESSERT

Lava Cake 
Vanilla ice cream

Crème brule
Dry fruits

Baklava Filo
Dried strawberries 

Mohalabia
Rosewater

Om Ali
Raisins, cream

Kunafa
Sweet cheese

Arabic Ice Cream 
Dates, saffron

Exotic fruits
Fresh lemon sorbet

المقبالت البارده

تقدم مع الخبز العربي الطازج

حمص فرن
بالمكسرات الحاره

تبوله
بقدونس, برغل

فتوش
سماق ,خبز محمص

ورق عنب
بنكهة القهوه التركي

 مسقعة
بالطحينه

متبل بيتنا
بازنجان بالطحينة

دجاج بالجرجير
جبنه فيتا بالنعنع

محمره
جوز

لبنه بالنعنع

جبنه شنكليش
جبنه ماعزبالزعتر

مفبالت ساخنه

كبة صاجية
كبه

حمص باللحمه
باللحم الضاني

دجاج مسخن
بصل وسماق

كبدة دجاج
رومان وكسبره

عرايس بالجبن
باللحم و الحلومي

سجق
مقانق اللحم الضاني

روبيان كسبريه
كسبره, وحامض

بطاطا حاره
هريسة الفلفل

فالفل
فول

Marshoush Ades 
Braised lamb shank

Shrimp Harrah 
Potato, spicy sauce  

Chicken Majboos
Dakoos sauce

Prawn Fie Qataah
Minted Labneh

Quinoa madrouba
Roasted pumpkin

مرشوش عدس
موزة اللحم الضاني

روبيان حار
بطاطا, صلصة حاره

مجبوس الدجاج
صلصة الدقوس

   في قاعة الجدر بالروبيان
لبنه بالنعنع

مضروبة الخضروات
يقطين مشوي

SPECIALTIESا�طباق الخاصه

SOUPS

Ades bil Hamed
wel Kosbara 
Lentil soup 

Soup of the day 
The Chef’s choice 

الحساء

شوربة العدس

بالحامض

شوربة اليوم
اختيار الشيف

الحلويات

كعكة االفا
ايس كريم فانيال

كريم بروليه
الفواكه المجففه

بقالوه
فراوله مجففه

مهلبيه
ماء ورد

أم علي
الزبيب والكريمه

جبنه محاله
كنافه

ا�يس كريم العربي
تمر, زعفران

فواكه طازجه
الليمون المجمد

Riyash Dani
BBQ vegetables
 
Arabic Mix Grill  
Bagal salad

Duo of Kofta
Chicken and Lamb Kofta

Shish Tawook
Garlic sauce 

Lamb Kebab
Pickles

Gulf King Prawns 
Sayadia rice 

Gulf Seafood 
Grilled lemon 

Grilled Stock Yard Beef 
Potato and Vegetables

Catch of the day 
Mohamed rice

Grilled Salmon
Green peas, saffron sauce

Dajaj Mosahab
7 spices

Furn burger
Wagyu topside, Steak fries 

ريش ضاني
خضروات مشويه

مشاوي عربيه مشكله
سلطة بقل

 سيخين كفته
دجاج و ضاني

شيش طاووق
صلصة ثوم

كباب اللحم الضاني
مخلالت

روبيان خليجي مشوي
أرز صياديه

بحريات مشكله مشويه
ليمون مشوي

لحم الخصر ا�مريكي المشوي
بطاطا و خضروات

بهارات سبع

صيد اليوم
أرز محمر

                سالمون مشوي
بازالء, صلصة الزعفران

دجاج مسحب

2.8

3.5

3.2

2.8

3.5

FROM THE GRILLا�كل المشوي

8.5

6.5

9.5

11.5

14

8.5

9.5

7.5

6.5

FROM THE OVEN من الفرن

8.5

9.5

3.2

Arabic Mix Grill By Meter
Garlic and tahina
.75 meter
1 meter

Whole baby Ouzi
(preorder required)
Saffron rice

Roasted whole Hamour
Seafood rice

مشاوي عربيه مشكله بالمتر

ثالثة ارباع متر

أرززعفران

هامور كامل بالفرن
أرز بفواكه البحر

متر كامل
22.50
33.75

75

35

ثوم وطحينه

  خروف صغير كامل
يشترط الطلب المسبق

7.5

8.5

5.5

3.2

3.2

2.8

2.8

3.2

3.2

3.2

بطاطا سميكه
برغر اللحم البقري الخاص بفرن

4.5

4.5

8

3.2

3.2

3.2

3.2

3.5

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

3.2

2.8

2.8

2.8

     
"نحن نرحب بجميع ا²ستفسارات من الزبائن الذين يريدون معرفة تفاصيل مكونات الوجبات. يرجى إعالمنا عن أي حساسيه أو احتياجات خاصة يجب

 أن نعرفها عند أخذ طلب وجبتك
جميـع ا·سعـار المذكـورة أعـاله بالدينـار البحـريني وتخضـع إلى ١٠٪ رسـوم خدمـة و١٠٪ ضريبـة حكومية

“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform your order-taker of any 
allergy or special dietary requirements that we should be made aware of when preparing your menu request.”

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

البازنجان

A taste of 2 hot and 4 cold 
A taste of 4 hot and 6 cold

4.5
6.5

  اختيارك ل 2 ساخن و4 بارد من المقبالت
اختيارك ل4 ساخن و 6 بارد من المقبالت



SIGNATURE FURN
 MILKSHAKES

SOFT BEVERAGES

Veen Velvet 0.33L

Veen Velvet 0.66L

Veen Velvet Effervescent 0.33L

Veen Velvet Effervescent 0.66L

Coca Cola 0.25L

Coca Cola Light 0.2L

Sprite 0.25L

Fanta 0.25L

Capi Tonic Water 0.33L

Capi cucumber water 0.33L

Capi Soda Water 0.33L

Capi Ginger Ale 0.3L

Red Bull 0.3L 

 المشروبات الغازية

مياه فين صغيره

        مياه فين كبيره

مياه فين فوارة صغيره

 كوكا كوال

كوكا كوال اليت

سبرايت

كابي تونك

 ميلك شيك
فرن المميز

JUICES &
SMOOTHIES  

Freshly squeezed 
Juices 
Orange/Carrot/Watermelon

July Joy
Water melon juice, basil

Very Berry
Blueberries, acai berries, 
goji berries, banana, coconut water

عصائر
 سموثي

عصائر طازجة

برتقال/ جزر / بطيخ

فرحة يوليو
عصير بطيخ وريحان

2.1

2

3

2.8

1.6

3   مياه فين فوارة كبيره

1.6

1.6

1.8

كابي1.8

كابي صودا1.8

كابي جينجر ايل 1.8

ريد بول 2.5

Strawberry Red Velvet

Caramel cheese cake

Chocolate Brownie Bliss

فروالة ريد فيلفت

كراميل كيك الجبن

شوكوالتة بروني بلس

3.5

3.5

3.5

LEMONADES

 الليموناضة

Pomegranate Potion
Fresh pomegranate, strawberries & lemon juice 

Saffron Tonic  
Saffron extract, lemon juice & fresh grapefruit

Furn Lemonade
Lemon juice, lemon grass. mint & sugar syrup

Green Apple Addiction
Fresh green apple & lemon juice 

     بوشن الرمان

التفاح االخضر

2.1

تفاح أخضر طازج و ليمون

ليمون نعناع فرن
 ليمون.نعناع.سكر.ليمون جراس

تونيك الزعفران
زعفران, عصير ليمون, عصير جريب فروت

           رمان طازج, فراولة طازجة و عصير ليمون

2.1

2.1

2.1

فيري بيري
غوجي التوت.

الموز .جوز الهند

2

2.5

Americano

Café au lait

Cappuccino

Espresso

Double Espresso

Espresso Macchiato

Latté Macchiato

Turkish Coffee

أميريكانو

كافيه أوليه

COFFEEالقهوة

1.7

2.1

كابوتشينو 1.7

أسبريسو

  أسبريسو دوبل

 أسبريسو ماكياتو

 التيه ماكياتو

1.7

1.95

1.95

 قهوة تركي

Japanese Sencha, 
Japan

Jade Sword, 
China 
  
Moroccan Mint, 
China & Germany

شاي سنشا
اليابان

شاي جيدسورد
الصين

شاي مغربي بالنعناع
الصين ،المانيا

GREEN TEA  الشاي ا�خضر 

2.1

THE JUICERYالعصائر الطازجة

Lemon, Pineapple, 
Cucumber, Mint 

Beetroot, Apple, 
Lemon, Ginger 

Coconut Milk, 
Mango, Spinach 

Yoghurt, Cherries, 
Blueberries, Banana   

ليمون, اناناس,
خيار,نعناع

شمندر,تفاح,
ليمون, جنجر

حليب جوز الهند,
مانجو, سبانخ

روب,كرز,
التوت االزرق, الموز

2.1

2.1

2.1

2.1

BLACK TEA الشاي ا�سود

Assam Breakfast, 
India  

Earl Grey, 
Sri Lanka 

Decaffeinated Ceylon, 
Sri Lanka

Karak Tea                                     

   

شاي الفطور اسام
 الهند

شاي ايرل جراي
سريالنكا

شاي سيلون منزوع الكافيين
سريالنكا

شاي كرك

2.1

2.1

2.1

2

2.1

2.1

Hibiscus & Blackcurrant

Green Apple  

شاي التوت البري و الكركديه

شاي التفاح ا�خضر المثلج

ICE TEA  الشاي المثلج

2.1

2.1

2.1

2.5

Our homemade selection of 
healthy drinks by the Juicery

  اختياراتنا من العصائر الصحية البيتي

LEMONADES

ت
وبا

شر
لم

ا
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R

A
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E
S

فانتا 1.6

     
"نحن نرحب بجميع ا²ستفسارات من الزبائن الذين يريدون معرفة تفاصيل مكونات الوجبات. يرجى إعالمنا عن أي حساسيه أو احتياجات خاصة يجب

 أن نعرفها عند أخذ طلب وجبتك
جميـع ا·سعـار المذكـورة أعـاله بالدينـار البحـريني وتخضـع إلى ١٠٪ رسـوم خدمـة و١٠٪ ضريبـة حكومية

“We welcome enquiries from customers who wish to know whether any dishes contain particular ingredients. Please inform your order-taker of any 
allergy or special dietary requirements that we should be made aware of when preparing your menu request.”

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


