
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soup 
 
Seafood Soup 3.5 
Mixed sea food in Tomato broth and vegetable 
served with garlic bread   

Crab Meat chowder soup 3.5 

Tom yum soup (S) 4 
Tom yum past, shrimp, calamari, mussels, fish,  
onion, galangal, lemon grass, kaffir lime leaves  
and shitake mushroom 

 
 

Appetizers 
 
Bahriyat Special   4 

Shrimp, squid, mussels, clams, iceberg lettuce, 

palmetto tossed with Honey Citrus dressing.    

Tuna Tataki   4 

Fresh tuna seared, fresh beetroot, sesame seeds with 

ginger dressing  

Arugula Salad (V)   3.5 

Preserved with mushroom, caper, parmesan cheese 

Grana Padano and Sherry vinaigrette  

Mexican Shrimp Cocktail (S)              5 

Shrimp, avocado, lettuce iceberg, chopped onion, 

chopped tomato, chopped cilantro avocado, lime 

juice English cucumber and touch of Mexican hot 

sauce  

  

Caesar Salad    3 

Fresh roman lettuce, Caesar dressing, garlic 

croutons, parmesan cheese 

Additional  

Shrimp    4 

Salmon    4 
 
 

Hot Appetizer 
 
Shrimp Tempura            5.5  

Cajun fried shrimp with minted mayonnaise    

Deep fried shrimp, Cajun spice, mint flavor 

mayonnaise    
 

Fish cake            5 
 

Fish fillet, lemon grass, ginger fresh,   

spring onions, coriander, lime juice 
  

 

Chef Special (S)            4  
Black mussels cooked in red Thai curry  

  

 

Clams in fukharah (S)            4  
Lemon, olive oil, garlic, shallots, coriander, 

cumin powder, fresh green chili fresh chopped 

parsley, diced tomato with touch of lemon 

juice 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Main Course  
 
Fish Market  
Hamour filet  5.5 
Sultan Ibrahim  5 
King Fish 6 
Red Snapper 6 

Fresh Tuna 6 

 

Pan fried, steamed or grilled  

All served with your choice of: 

Steamed rice (V), oriental rice (N), creamy mashed 

potato (V) or sautéed seasonal vegetables (V) 

And your choice of sauce: 

Butter lemon sauce, chili tomato sauce, béarnaise sauce 

or Mexican salsa   

Linguine sea food with tomato sauce    5 

Linguini pasta, shrimp, calamari, fish, mussels  

 

Risotto sea food with basic sea food sauce   5 

Italian Arborio rice, shrimp, calamari, clams and 

seafood sauce    

 

Paella sea food   6 

Shrimp, calamari, scallops, ,tomato puree, garlic, 

chopped onion and saffron fish stock     

 

Pan fried Salmon Fillet   6 

Served with sautéed leek spinach and carrots puree  

 

Sautéed Tiger prawns with coconut milk 

          

13 

Prawns cooked with coconut cream and touch of tomato 

sauce served with steamed basmati rice 

 

Lobster 

        

12 

Thermidor style, grilled  

Served with steamed vegetable  

  

Mixed grilled sea food (for two)                                 12    

Lobster, shrimp, mussels, salmon fillet, Hamour  

fillet and calamari  

Catch of the Day 

         

6.5 

Ask your server  about the catch of the day served with 

your choice of:  
Steamed rice, oriental rice, creamy mashed potato or 
sautéed seasonal vegetables  

 
 

Kids Menu 
 
Spaghetti bolognaise 3 
Cream Chicken meat balls with rice and 
broccoli   3 
 

Dessert 
Om Ali (N)  
 

3.5 

Cream Brulee with orange zest     
 

3.5 
Home- made flavour with marring Cheese cake 
drizzle passion mango sauce 3 

Chocolate fondue with vanilla ice cream (N) 3.5 

Seasonal Cut Fruits  
 

3 

Selection of ice cream & sorbet   
 

3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beverages 
 
Fresh Juices 2.5 

Orange, Pineapple, Watermelon, Mango,  

Soft drink 1.1 
Red bull 3 
Local water small / large 1 / 1.5 
Still water small/ Large 1.5 / 2 

Sparkling small / large 1.8 / 2.8 
 
 
 
 

Mocktails 
 
Mango tango 3 
Traditional Indian drink blend with plain  

yogurt, fresh mango and touch of vanilla  

ice cream  

Paloma mama 3 
Light and refreshing mix drink for summer  

made with grapefruit pineapple juice and a  

touch of lemon juice  

Fruit Fantasy 3 
Blended fruit fantasy is good for any occasions,  

mixed with fresh mango, peach, papaya fruit,  

watermelon with fresh strawberry and topped  

with grenadine syrup  

Classic mojito 2.5 
Classic island drink of lime wedge and sweet  

muddled mint, lemon juice, filled with crushed  

ice and topped with soda water or lemonade  

Strawberry mojito 2.5 
Refreshing mojito made with fresh strawberry,  

mint leaves, lime wedges, brown sugar with  

lemon juice, filled with crushed ice and topped  

with soda water or lemonade  

Ginger mojito 2.5 
Delicious twist on the classic drink includes the  

kick of fresh ginger, lime wedge, mint, brown  

sugar, lemon juice muddled filled with crushed  

ice and topped with ginger ale  

Traditional milkshakes 3 

Vanilla, chocolate or strawberry  
 
 
 
 
 

Hot Beverages 
 
Americano 1.8 
Espresso single 1.8 
Double espresso 2 
Cappuccino 2 
Café late 2 
Turkish coffee 2 
Hot chocolate 2 

Selection of tea 1.8 

 

 
Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food  

All Prices are in Omani Riyal and subject to 8% service charge and 9% Government Taxes 

(V) Vegetarian (N) Contains Nuts (S) Spicy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حساء

 

                       3.5                                      حساء ثمار البحار                           

 ثمار البحر مع الطماطم, خضار يقدم مع خبز محمص بالثوم

                                                                                            

                                         ء السلطعون                         حسا                                                         

3.5 

 

                      4                                                     )ح(حساء توم يام التايلندي  

روبيان, كالماري, بلح البحر, سمك, بصل, زنجبيل, ليمون, مع فطر 

 شيتاكي

 

  ت باردةمقبال
 

                                                                                                           4                                      سلطة بحريات المميزة                      

  روبيان, حبار, بلح البحر, صدفيات, خص,صلصة بالميتو مع العسل

 

                                                                          4                                                 تونة تاتاكي                        

 تونة طازجة, شمندر, سمسم, مع صلصة الزنجبيل

 

                                                                               3.5                                                              )ن(رالجرجيسلطة 

 فطر, كبار, جبنة البرمزان, صلصة الفينيغريت

 

                                                               5                                           )ح(      كوكتيل الروبيان المكسيكي

صلصة مع ال, بصل, طماطم, عصير الليمون, سروبيان, أفوكادو, خ

  حارةالمكسيكية ال

 

                      3                                                         القيصر طة سل

                                                                                            

        

 روماني, خبز محمص, جبنة البرمزان مع صلصة السيزار سخ

 

  اضافة

                                                                                       4                                               روبيان                              

      4                                                         سلمون                    

 

 

 مقبالت ساخنة
 

 5.5                                 روبيان مع التمبورة                          

  روبيان مقلي مع صلصة المايونيز بالنعناع

 

                             5                                                 ك                    السمكفتة 

ر الليمون يقدم مع صلصة يك, ليمون, زنجبيل, بصل, قزبر, عصالسم هفيلي

  الفلفل الحلو

 

                              4                                                   )ح(طبق الشيف المميز   

  التايالندية البحر مطبوخ على الطريقة  بلح

           

                                 4                )ح(       بلح البحر بالفخارة   

, كمون, فلفل أخضر, طماطم, كزبرةليمون, زيت الزيتون, ثوم, شالوت, 

 عصير الليمون

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيسيةالطباق الأ
 

 

 

                                                                5                                                           البحرمعكرونة مع ثمار 

   , كالماري, سمك, بلح البحرمعكرونة, روبيان

 

                                                                     5                                                           ريزوتو مع ثمار البحر 

    رز اطالي, روبيان, كالماري, صدفيات, صلصة ثمار البحر

 

                                                                        6                                                              بايال مع ثمار البحر  

  روبيان, كالماري, سكالوب, صلصة طماطم, ثوم, بصلارز ,

 

 الطازج  السمك

                                                                                           5.5                                                                               همور

                                                                         5                                                                السلطان ابراهيم     

                                                                                  6                                                                          الكنج سمك 

                                                                                     6                   االحمر                                                     سنابر 

                                                                     6                                                               تونة طازجة           

 مقلي, على البخار أو مشوي

:  
 قدم مع اختيار واحد منت جميع االطباق

, خضار )ن(, بطاطس مهروسة)م(, رز شرقي)ن(رز على البخار

  )م(سوتيه

 

  :لصلصة ا مع اختيارقدم ت جميع االطباق

صلصة الليمون و الزبدة, صلصة الطماطم الحارة, صلصة بيارنيز, 

   صلصة مكسيكية

 

                                  6                                                                      سلمون مقلي   

 يقدم مع السبانخ والجزر المهروس

 

                                 13                                                   روبيان مع حليب جوز الهند  

  كريمة جوز الهند, صلصة الطماطم يقدم مع رز على البخارروبيان, 

 

                                 12                                                                       أم الروبيان  

 على طريقة الترميدور أو مشوي

   يقدم مع خضار على البخار

 

                                  12                                                           مشاوي بحرية مشكلة 

  أم الروبيان, روبيان, بلح البحر, سمك السلمون, سمك الهمور, كالماري

 

 

                                                                                 6.5                                                                     صيد اليوم   

 اطلب من مقدم الطعام عن صيد اليوم

 

 :قدم مع اختيار واحد منت

 رز على البخار, رز شرقي, بطاطس مهروسة, خضار سوتيه

  

  :لصلصةا مع اختيارقدم ت

صلصة الليمون و الزبدة, صلصة الطماطم الحارة, صلصة بيارنيز, 

   ة مكسيكيةصلص

 

 

 قائمة األطفال
 

                                                                     3                                                                سباغيتي بولونيز   

                                                                      3                                              كفته الدجاج مع الرز و البروكولي

     3                                            بع السمك مع البطاطس المقلية  أصا

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحلية
 

                                                         3                                                   )م(         أم علي 

                                                                3.5                                              كريم بروليه            

                                                 3.5                          )م(شوكوالته فوندو مع بوظة الفانيال  

                                                    3                              شيز كيك مع صلصة الباشن فروت 

                                               3                                  فواكه موسمية مشكلة              

               2.5                                     اختيار البوظة و السوربيه   

 

 

 شروباتقائمة الم
 

 2.5 عصائر طازجة

  برتقال, أناناس, بطيخ, مانجا

 1.1 مشروبات غازية

 3 ريد بول

 1 / 1.5 كبيرة/صغيرةمياه محلية 

 1.5 / 2 كبيرة/اه مستوردة صغيرةمي

 1.8 / 2.8 كبيرة/مياه فوارة صغيرة

 

 

 تكوكتيال
 

 3 مانغو تانغو

  عصير مانغو مع الحليب و مثلجات الفانيال

 3 بالوما ماما

  عصير جريب فروت و األناناس مع الليمون

 3 فروت فانتزي

  بابايا مع المانغو, خوخ, بطيخ, فراولة و شراب الرمان

 2.5 موخيتو كالسيكي

 2.5 موخيتو مع فراولة

 2.5 موخيتو مع زنجبيل

 3 ميلك شيك كالسيكي

 

 

 

 مشروبات ساخنة
 

 

 1.8 قهوة أمريكية

 1.8 اسبريسو سينغل

 2 اسبريسو دابل

 2 كابوتشينو

 2 تيهال

 2 قهوة تركية

 2 ة ساخنةشوكوالت

 1.8 تشكيلة الشاي

 

 
 

 

  

لطعام إدا لديكم أي حساسية طعامإخبار نادل ا الرجاء   
جميع االسعار بللاير العماني  ضريبة المبيعات% 9 تضاف بدل خدمة و % 8  تضافو    

(ن) نباتي (م) مكسرات, (ح) حار  


