قائمة الطعام

Keizo Menu
Experience a contemporary fusion of eclectic dishes, designed to take
you on a culinary journey all across the Spice Route at Keizo. Set amid a
backdrop of enchanting panoramic scenery, every meal is an
occasion to cherish and remember.

www.all.accor.com

Appetizers

المقبالت

Tomyum Soup

BD 4.5++

Harira Soup

BD 4.0++

Aromatic Thai seafood broth lemongrass &
galangal

Moroccan Lamb Stew, Lentil & fresh coriander

Cold Mezze

BD 5.0++

Hot Mezze

BD 5.5++

Avocado Lobster Spring Roll

BD 6.0++

Caesar Salad

BD 4.5

Garlic Butter Shrimps

BD 6.0++

Hawaiian Roll

BD 9.0++

Beetroot hummus, Muhammara,
Babaganoush, Taboule

Meat Kibbeh, Spinach fatayer & Cheese
sambosa
Ginger Chili sauce

Romaine hearts, Focaccia crisps, creamy
garlic dressing

Shrimps sauteed in emulsified garlic butter
and finished with thyme

++

Japanese crabsticks, avocado & sriracha
sauce

Samurai Roll

Togarashi spiced fresh salmon, shrimps,
avocado & fiery mayo

Crispy Salmon Shrimp Roll

Crispy shrimp tempura, Fresh salmon with
sriracha sauce

حساء توم يوم

مرق املأكوالت البحرية التايالندية بالليمون جراس
والزجنبيل

شوربة حريرة المغربية

 عدس وكزبرة طازجة، حلم غنم:شوربة حريرة املغربية مكونة من

المازة الباردة

 تبولة،  بابغانوش،  محمرة، حمص شمندر

BDالمازةالساخنة

 سمبوسة جبنة،  فطاير سبانخ، كبة حلم

سبرينج رول أفوكادو و لوبستر
مع صوص الزجنبيل احلار

سلطة السيزر

 صلصة كرمية،  فوكاتشيا مقرمشة، خس رومني
بالثوم

روبيان بالزبدة والثوم

روبيان مقلي بزبدة الثوم املستحلب و مغطاة
بالزعتر

ماكي رول هاواي

أصابع السلطعون اليابانية واألفوكادو وصلصة
السريراتشا
BD 10++

ماكي ساموراي رول

األفوكادو, الروبيان, سلمون توجاراشي الطازج املتبل
واملايونيز احلار
BD 9.0++

ماكي رول الروبيان و السلمون المقرمش

متبورا روبيان مقرمش و سلمون طازج مع صلصة
سريراتشا

Rainbow roll

Japanese Crabsticks, Tuna, Salmon,
seabass & avocado

Assorted Sushi Platter

BD 9.0++

BD 18.0++

Main Courses
Certified Angus Beef Tenderloin*

USDA Tenderloin, potato mash, butternut
squash, beetroot & baby carrot

Bahraini Seabass

طبق السوشي المشكل

BD 18.5++ لحم أنجوس تندرلوين االمريكي المعتمد

 شمندر وجزر صغير،  قرع اجلوز، مع بطاطس مهروسة
BD 14.5++

سمك القاروص البحريني

 وبراعم, بروكلي, هليون,سمك القاروص احمللي
بروكسل
* نود لفت انتباهكم بان الطبقني املذكورين أعاله غير مشمولني يف
باقات الطعام أو برنامج انترتينر و يف حال إضافتهم سيتم احتساب
ب. د9 مبلغ و قدره

*Please note that this dish is not included to half board
& full board package & Entertainer Voucher; supplement
price for half & full board is BD9

Kibbeh, yoghurt & vermiceli rice

سمك, السلمون, التونة, أصابع السلطعون اليابانية
القاروص واألفوكادو

ألطباق الرئيسية

Locally procured seabass, asparagus,
broccoli & brussel sprouts

Kibbeh Bil Laban

ماكي رينبو رول

BD 9.0

++

كبة باللبن

كبة و لنب وأرز شعيرية

نودلز ياكي أودون الياباني

Yaki Udon Noodles

Japanese stir fried noodles with choice of
Salmon
Shrimp
Chicken

BD 10.0++
BD 9.0++
BD 8.0++

Pad Thai Shrimp Noodles

BD 8.5++

نودلز باد تاي بالروبيان التايلندي

Palak Paneer

BD 6.0++

باالك بانير

Indian Cottage cheese with spinach and
fenugreek gravy

نودلز يابانية مقلية مع اختيارك من
ساملون
روبيان
دجاج

اجلنب الهندي مع السبانخ ومرق احللبة

كري الدجاج التايلندي

Thai Chicken curry

BD 8.0++

Chicken Butter Masala

BD 8.0++

ماساال دجاج بالزبدة

Lamb Biryani

BD 9.0++

برياني لحم غنم

Shrimp Biryani

BD 9.0++

برياني روبيان

Chicken Biryani

BD 8.0++

برياني دجاج

Rigatoni Pasta

BD 7.0++

باستا ريغاتوني

All curries are served with cardamom
infused jasmine rice & papadams

Home-made tomato sauce, sun-dried
tomato & vegetables

Seafood Risotto

BD 11.0++

ريزوتو المأكوالت البحرية

بلح البحر و روبيان و سلمون

BD 7.0++

Lamb meatball simmered in Arabic spice
tomato sauce served with rice

Tandoori Grill Platter

 طماطم مجففة، )صلصة طماطم (صنع منزلي
وخضروات

Mussels, shrimps & Salmon

Dawood Basha

يتم تقدمي جميع أنواع الكاري مع أرز الياسمني املنقوع
بالهيل والبابادام

BD 12.0++

Beef tikka, Jumbo shrimps, lamb kebab &
chicken tikka

Desserts

داود باشا

كرات حلم غنم مطهوة بصلصة الطماطم والتوابل
العربية يتقدم مع األرز

طبق مشاوي تندوري

 كباب حلم و تكا دجاج،  روبيان جامبو، تكا حلم بقري

الحلويات

Fresh Fruits with Mint Syrup

BD 4.0++

فواكه طازجة مع شراب النعناع

Chocolate Lava cake

BD 4.0++

كعكة الفا الشوكوالتة

Date Crème Brulee

BD 3.5

++

كريم برولي بالتمر

Um Ali

BD 3.0

++

أم علي

Selection of Ice Creams

BD 3.5++

خيارات متعددة من اآليس كريم

Please ask our servers for available flavors

يرجى االستفسار مع موظفون اخلدمة للنكهات

Keizo Kids

كيزو لألطفال

Penne Pasta with Tomato Sauce

BD 4.0++

بيني باستا مع صلصة الطماطم

Mozzarella Sticks

BD 4.0++

موزاريال ستيكس

Vegetable Fried Rice

BD 2.5++

األرز المقلي بالخضروات

Beef Tenderloin with choice of
vegetable/ French fries

BD 8.0++

/لحم تندرلوين مع اختيار الخضار
البطاطس المقلية

Crispy fish with choice of
vegetable/ French fries

BD 5.0++

/ سمك مقرمش مع اختيار الخضار
البطاطس

Beef Sliders with Cheddar Cheese
and French Fries

BD 6.0++

ساليدر لحم البقر مع جبن شيدر
وبطاطا مقلية

KINDLY ADVISE OF ANY DIETRY
RESTRICTIONS

الرجاء اعالمنا عن اي حساسية معينة
تجاه مكونات الطعام

ALL PRICES ARE IN BAHRAINI DINARS (BD) AND
ARE NOT INCLUSIVE OF 10% SERVICE CHARGE,
5% GOVERNMENT LEVY and 10% VAT

جميع األسعار املذكورة يف قائمة الطعام بالدينار البحريني
 ضريبة% 10: ب) و هي غير شاملة للضرائب التالية.(د
 ضريبة القيمة املضافة% 10  ضريبة احلكومة% 5 اخلدمة

قائمة المشروبات

Drinks Menu
www.all.accor.com

MOCKTAILS

BD 5.0

++

كالسيك موهيتو
ليمون بالنعناع
عيش حياتك
موهيتو الفراولة
كيزو سان رايز
بيناكوالدا
ماجنوريتا
ليتشي باسيل فيز

Classic Mojito
Lemon with Mint
Live Your Life
Strawberry Mojito
Keizo Sunrise
Pina Colada
Mangorita
Lychee Basil Fizz

FRESH JUICES
Orange
Watermelon
Pineapple
Pomegranate

COFFEE

BD 5.0++

BD 5.5

++

BD 3.0

العصائر الطازجة
برتقال
بطيخ
أناناس
رمان

قهوة
اسبريسو
امريكانو
كافيه التيه
كابتشينو
القهوة التركية
كافيه موكا
هوت شوكوالت
كافيه ماتشياتو

Espresso
Americano
Café Latte
Cappuccino
Turkish coffee
Café Mocha
Hot Chocolate
Café Macchiato

TEA

الموكتيالت

BD 2.3 ++

شاي
شاي اإلفطار االجنليزي
شاي ايرل غري
كرك
شاي أخضر

English Breakfast Tea
Earl grey Tea
Karak
Green Tea

SOFT DRINKS

BD 3.0

++

المشروبات الغازية

RED BULL

BD 4.0++

ريد بول
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