
(V) خضروات   (N) مكسرات   (S) بحريات
نحن نرحب بأى استفسار من الزبائن الذين يريدون معرفة تفاصيل الوجبات

يرجى اعالمنا عن اى حساسية او احتياجات خاصة يجب ان نعرفها عن اخذ طلب وجبتك

جميـع األسعـار المذكـورة أعـاله بالدينـار البحـريني تشمل الضرائب السارية وفًقا للقانون المحلي

(V) Vegetarian   (N) Nuts   (S) Seafood  
Kindly do inform your server in case you do have an intolerance to any ingredient
We will be happy to craft your meal accordingly

All prices quoted are in Bahraini Dinar and are inclusive of applicable taxes as per local law

 
Our Westin Eat Well Menu o�ers a selection of nutritious dishes, handcrafted 
by our Chef with guests’ well-being in mind. From flexible portion sizes to 
mindfully selected ingredients, this special menu o�ers a variety of healthier 
choices to help you eat well, for you.

FARM SEABASS SMOKED
MUSSELS WITH CORN & APPLE
Half 7.000    Full 13.500
Farmed seabass, sweetcorn puree,
baby corn, smoked black mussels
& veloute, carrot fondant,
apple and basil oil

ENDIVES ROQUEFORT SALAD
Half 4.000    Full 7.500
Red endives, white endives, apple,
chia zaatar crisp, roquefort, walnut,
honey mustard dressing and olive oil

ORGANIC CHICKEN WITH KALE
& CAULIFLOWER
Half 5.000    Full 9.500
Corn fed chicken, kale,
cauliflower florets, cream,
olive oil and cress

Eat Well Menu

 
حرصا على سالمة صحتك قام فري¢ق الطهي بأعداد مجموعة

من االطباق الصحية ،كي يتيحون لك حرية االختيار بما يتعلق األمر بحجم الوجبة،
التوازن الغذائي ونوعية المكونات

سمك قاروص
كامل ١٣٫٥٠٠نصف ٧٫٠٠٠

بلح البحر المدخن مع الذرة والتفاح
سمك القاروص مع الذرة الصفراء

المهروسة و ذرة صفراء صغرية،
بلح البحر المدخن، جزر،

صلصلة التفاح وزيت الريحان

سلطة انديفيز ريكوفورت
كامل ٧٫٥٠٠نصف ٤٫٠٠٠

خس انديفيز االحمر و االبيض، تفاح،
كعكة بذور الشيا والزعرت وجبنة الريكفورد،

عني الجمل، صلصة العسل مع
الخردل وزيت الزيتون

صدر الدجاج العضوي

صدر الدجاج العضوي، عشبة الكيل،
زهرة القرنبيط كريمة،

زيت زيتون و اعشاب الخردل

كامل ٩٫٥٠٠نصف ٥٫٠٠٠

قائمة المأكوالت الصحية

Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy.
*Consuming raw or undercooked meat, seafood and eggs may increase your risk of food-borne illness. 

©2018 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. Westin® and its logos are the trademarks of  

O U R  S O U RC I N G  P RO M I S E
We actively seek out suppliers we trust, to source ethical,  
sustainable and organic ingredients wherever possible.

Soups & Salads
TOMATO & FENNEL SOUP   5.000

CLASSIC CAESAR (S)   5.000
Romaine lettuce, turkey bacon,
anchovies, croutons & caesar dressing
CHICKEN   6.500
PRAWNS   7.000

GREEK SALAD (V)   5.500
Heirloom tomatoes, cucumber,
olives and feta cheese

BOCCONCINI (V) (N)   5.500
Baby mozzarella, cherry tomato,
basil pesto

COBB SALAD   6.000
Mix lettuce, tomatoes,
smoked turkey bacon,
eggs, blue cheese, avocado

الحساء والسلطات
شوربة الطماطم والشمرة   ٥٫٠٠٠

٥٫٠٠٠   (S) سلطة السيزر التقليدية
خس بلدي، لحم الديك الرومي،

خبز محمص وصلصة سمكة األنشوجة
دجاج   ٦٫٥٠٠

روبيان   ٧٫٠٠٠

٥٫٥٠٠   (V) السلطة اليونانية
الطماطم، الخيار،

الزيتون وجبنة الفيتا

٥٫٥٠٠  (V) (N) بوكونجيني
جبنة الموزاريال، طماطم الكرزية،

صلصلة الريحان

سلطة الكوب   ٦٫٠٠٠
مزي¢ج الخس، طماطم،

ديك رومي مدخن لحم المقدد،
بيض، الجنب األزرق، أفوكادو

Bits & Bites
CAJUN FRIES (V)   3.000
Cajun flavored crispy fries,
chili cream and chili dip

WINGS   4.000
Orange glazed chicken wings, crispy onion

BEEF RIBS   5.500
BBQ short ribs,
apple and celery salsa

DOVER SOLE   5.500
Crispy fried lemon sole,
tartar sauce, lemon   5.500

ARANCINI   3.500
Basil arancini, mozzarella and
roasted tomato sauce

المأكوالت الخفيفة
٣٫٠٠٠    (V) بطاطس كاجون

بطاطس مقرمشة بنكهة الكاجون،
كريمة الفلفل الحار وصلصة الفلفل

أجنحة الدجاج   ٤٫٠٠٠
أجنحة الدجاج مغلفة بطعم الربتقال، البصل المقرمش

لحم الضلع   ٥٫٥٠٠
أضلع لحم بقري مشوية،

صلصة التفاح االخضرمع الكرفس

سمكة موسى   ٥٫٥٠٠
سمكة موسى المقرمشة،

صلصة تارتار، ليمون

أرانسيني   ٣٫٥٠٠
ريحان أرانتشيني، موزاريال

وصلصة الطماطم المشوية

Bigger Than A Bite
CHICKEN BREAST   9.500
Rotisserie corn-fed chicken breast,
creamy morel mushrooms, roasted baby potato

LAMB CHOPS   11.000
Australian double lamb chops,
creamy spinach, thyme scented potato

NORWEGIAN SALMON   11.000
Slow cooked norwegian salmon fillet,
baby leeks, crushed kipfler potato

WAGYU BEEF   11.000
Beef cubs, grilled mushrooms,
pearl onion & rosemary jus

FRESH PASTA (V)   6.500
Fresh crafted fettuccini pasta,
alfredo sauce, gruyere

االطباق الرئيسية
صدر الدجاج   ٩٫٥٠٠

صدر دجاج مشوي،
فطرالموري¢ل مع الكريمة، بطاطس مشوية

لحم الضأن   ١١٫٠٠٠
اضلع الريش األسرتالية،

كريمة السبانخ، بطاطس بالزعرت الربي

سلمون الرنوي�ج   ١١٫٠٠٠
شرائح السلمون الرنوي¢جي المطبوخ ببطء،

كراث صغرية، بطاطس المهروسة

لحم واغيو   ١١٫٠٠٠
قطع لحم بقري، فطر مشوي،

البصل الصغري وصلصة اكليل الجبل

٦٫٥٠٠   (V) المعكرونة الطازجة
معكرونة الفيتوتشيني الطازجة،

صلصة الفريدو، جبنة غرويÖري

Sweet Tooth
BAKED CHEESE CAKE (N)   4.000
Cream cheese, berry compote

SELECTION OF ICE CREAMS   3.500

ITALIAN TIRAMISU   3.500
Lady finger, chocolate espresso sauce

ASSORTED SEASONAL FRUITS   3.000

ORANGE CHOCOLATE
TOFFEE PUDDING (N)   4.000
Vanilla ice cream

الحلويات
٤٫٠٠٠   (N) كعكة الجنب المطبوخة

كريمة الجبنة، التوت الربي

اختيار اآليس كريم   ٣٫٥٠٠

ترياميسو االيطالية   ٣٫٥٠٠
اصابيع الشوكالته، صلصة شكوالته اكسربيسو

الفواكه الموسمية المتنوعة   ٣٫٠٠٠

حلوى البودينج
٤٫٠٠٠   (N) بشكوالته التوفي

آيس كريم فانيال

Between Bread
Served with choice of french fries or mixed garden salad 

THE BRISKET (N)   8.000
Braised angus beef brisket,
zaatar bun, monterey jack cheese

WESTIN CLUB SANDWICH   6.500
Chicken breast, egg, lettuce,
tomato, turkey bacon

 

CHICKEN SHAWARMA (N)   6.000
Pickled onions and tahina dip

ANGUS BEEF BURGER (N)   8.000
Angus patty, crispy onions,
bbq sauce

بني الخبز
تقدم مع اختيارك من البطاطس المقلية أو سلطة الموسمية

 
٨٫٠٠٠   (N) الربيسكت

لحم انجوس مطهو ببطء،
خبز بالزعرت، جبنة مونرتي جاك

ويستن كلوب ساندويتش   ٦٫٥٠٠
صدر الدجاج، البيض، الخس،

الطماطم، لحم الديك الرومي المقدد

٦٫٠٠٠   (N) شاورما دجاج
بصل مخلل وصلصلة الطحينة

٨٫٠٠٠   (N) برجر لحم انجوس
لحم انجوس، البصل المقرمش،

صلصة الباربÜيكيو


