
Silk Road Lunch & Dinner Menu
قائمة طعام مطعم طريق الحرير للغداء والعشاء



Traditional Cold Mezzah

Hummus, moutabel,
baba ganoush,
fatoush, tabouleh,
stuffed wine leaves

المازة التقليدية الباردة

ُحمص، ُمتبل، تبولة، بابا غنوج،
فتوش، ورق عنب

KD 4.500

KD 5.000

KD 7.500

KD 6.000

KD 6.500

KD 5.000

KD 5.000

KD 4.500
KD 5.500
KD 6.000

Traditional Hot Mezzah

Kibbeh, chicken liver,
cheese sambousek,
cheese roll, spinach fatayer

المازة التقليدية الحارة

كبة، سمبوسك بالجبنة، فطائر سبانخ، كبدة
الدجاج، لفائف الجبن

السلطات والمقبالت
 

طبقات من الحمص والمحمرة
روبيان خليجي، سمك السلمون المدخن، صلصة 

الليمون والخردل وخس الفريسي

تارتار السلمون
أفوكادو، صلصة المحار، بيض الفري المهروس، كزبرة

طبق مشكل كبير 
جرافالكس السلمون، طماطم بجبن الموتزريال، قلوب 

الخرشوف، لفائف الباذنجان بالجبن، سلطة سبيط

سلطة الكينوا
مكعبات الفليفلة، جزر، طماطم، خيار، أفوكادو، سلطة

الفريسي ودبس الرمان

سلطة الريجنسي 
خس لولو روسو، سبانخ، جرجير، خس الزبدة، طماطم 

صغيرة، خيار، جزر، شمندر، جوز وخل البلسميك

سلطة السيزر
خس روماني،

الصلصة الكريمية،
قطع اللحم البقري

والخبز المحمص
سادة 

مع الدجاج 
مع الروبيان

Starters & Salads
 

Layered Hummus & Muhammara
Gulf prawns, smoked salmon, homey 
mustard lemon sauce & frisee lettuce

Salmon Tartare
Avocado, oyster sauce, chopped quail eggs, 
coriander

Combi Plate
Gravlax salmon, tomato mozzarella, artichoke 
heart, eggplant cheese roll, squid salad

Quinoa Salad
Cubed capsicum, carrots, tomatoes, 
cucumber, avocado, frisee salad, grenadine 
dressing

Regency Salad
Lolo rosso lettuce, spinach, rocca, butter 
lettuce, cherry tomatoes, cucumber ribbons, 
carrot ribbon beetroot, walnuts, balsamic 
dressing

Caesar Salad
Romaine tossed lettuce,
creamy dressing,
chopped beef bacon
& croutons.
Plain
Chicken
Prawns



Soups

Lebanese lentil soup with 
lemon & croutons

Pumpkin crème soup with 
sautéed mushrooms

Chickpea soup “Beirut Style”

Thai prawn soup “Tom Yum 
Goong”

الشوربة

شوربة العدس على الطريقة اللبنانية مع 
الليمون والخبز المحمص

شوربة القرع الكريمية مع سوتيه 
المشروم

شوربة الحمص "لبالبي"

شوربة الروبيان التايالندية " توم يم 
غونغ"

Pasta / Risotto

Farfalle
Farfalle pasta, cream, salmon cubes, basil, 
parmesan

Spaghetti
Tomato salsa, sun dried tomatoes, seasonal 
herbs, parmesan

Mushroom Risotto
Arborio rice, assorted mushrooms, cream, 
parmesan, rosemary

Prawn Saffron Risotto
Arborio rice, prawns, cream, saffron, thyme, 
goat cheese

الباستا والريزوتو

فارفالي
مكرونة فارفالي، كريمة، مكعبات السلمون،

ريحان وجبن البارميزان

سباغيتي
صلصة طماطم، طماطم مجففة، أعشاب وجبن 

البارميزان

ريزوتو الفطر
أرز ا³ربوريو، تشكيلة من الفطر، كريمة، جبن البارميزان و 

إكليل الجبل

ريزوتو الروبيان والزعفران
أرز ا³ربوريو، روبيان، كريمة، زعفران، زعتر وجبن الماعز

Pizza

Margarita
Tuna
Hawaiian
Diavolo

البيتزا

مارغريتا
التونة
هاواي

ديافولو

KD 5.000
KD 6.500
KD 6.500
KD 7.000

KD 3.000

KD 3.000

KD 3.000

KD 4.500

KD 7.500

KD 7.500

KD 7.500

KD 8.500



Oriental Flavors
 

Biryani
Traditionally
flavored basmati
rice with saffron
and fried onion

Chicken
Lamb
Prawn
Vegetables

نكهات شرقية

برياني
أرز بسمتي منكهة 

بالتوابل التقليدية مع 
الزعفران والبصل 

المقلي

الدجاج
لحم الضأن 

الروبيان
الخضروات

KD 8.000
KD 10.000
KD 12.000
KD 8.000

قائمة كومفورت

كلوب ساندويش الدجاج
خبز ُمحمص، دجاج المشوي ،خس، المايونيز والبطاطا 

المقلية

كلوب ساندويتش الخضروات
خبز محمص، بيكاتا الباذنجان، طماطم، خس، الفلفل 

ا³خضر، القرع ا³صفر، المايونيز والبطاطا المقلية

برغر لحم ا�نجوس
شطيرة اللحم البقري، خس االيسبرغ، بصل مقرمش، 

طماطم، اللحم المقدد، والخيار المخلل، البطاطا المقلية 

Comfort Menu

Chicken Club Sandwich
Toasted bread, grilled chicken, lettuce, 
mayonnaise & French fries

Vegetarian Club Sandwich
Toasted bread, eggplant piccata, tomatoes, 
lettuce, bell pepper, yellow squash, 
mayonnaise & French fries

Angus Beef Burger
Minced prime beef patty, iceberg lettuce, 
crispy onions, tomato, bacon, pickled 
gherkins & French fries

KD 6.000

KD 5.500

KD 7.000



KD 8.500        

KD 9.500

KD 11.000

KD 20.000

KD 11.000

KD 12.000

KD 15.000

KD 12.000

KD 17.000

KD 1.500
each

KD 16.000

KD 12.000

KD 18.000

قائمة المشويات

شيش طاووق

نصف دجاجة صغيرة (بدون عظم)

ُكفتة لحم

شرائح لحم تندرلوين ا�نجوس ا�مريكي المعتمد

فيلية سمك السلمون 

فيليه سمك الهامور

روبيان تايغر

مشويات الريجنسي المشكلة
أضالع لحم الضأن، كفتة لحم الضأن، شيش طاووق، 

شرائح اللحم

مشويات المأكوالت البحرية
سمك الهامور، روبيان، سمك السيباس، ذيل الكركند

صلصة الفطر، صلصة التشميتشوري، صلصة الثوم، 
صلصة الديمي-جالس، صلصة الطماطم 

أطباق جانبية
بطاطا مقلية، أرز عربي، بطاطا مهروسة، خضروات 

موسمية ، أرز مطهوعلى البخار

فخذ ضأن مطهو على نار هادئة
بطاطا مهروسة، فاصوليا خضراء، اللحم المقدد 
المقرمش، صلصة الخردل المخففة، إكليل الجبل

سوتيه شرائح لحم التندرلوين
سوتيه شرائح التندرلوين، فطر، فلفل ملون، صلصة 

الديمي جالس، أرز أبيض

خاصرة لحم الضأن المشوية
خضار راتاتوي، دوقة بطاطس، صوص الثوم الكثيف

Grill Menu

Shish Tawouk

Half Baby Chicken (boneless)

Lamb Kofta

Certified Black Angus Beef Tenderloin 
Steak

Fillet of Salmon

Fillet of Hamour

Tiger Prawns

Regency Mixed Grill
Lamb chops, lamb kofta, shish taouk, shish 
kebab, beef steak

Seafood Mixed Grill
Hammour, prawns, seabass, lobster tail

Mushroom sauce, chimichurri sauce, garlic 
sauce, demi-glace, tomato sauce

Side Dishes
French fries, Arabic rice, mashed potatoes, 
steamed rice, mixed vegetables

Braised Lamb Shank
Mashed potatoes, green beans, crispy bacon, 
light mustard sauce, rosemary

Beef  Tenderloin Sauté
Tenderloin stripe sauté, mushrooms, colored 
bell pepper, demi-glace & white rice

Grilled Lamb Loin
Ratatouille vegetables, pomme duchesse & 
garlic jus



KD 5.000

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

أطباق الحلو

طبق من الفواكه الموسمية

حلويات عربية
تشكيلة من الحلويات العربية المصنوعة منزلي¿

أم علي الكالسيكية
حليب، فستق، لوز، زبيب

تيراميسو
حلوى إيطالية كالسيكية، قهوة، ماسكاربوني

الكساندر
برالين، موس شوكوالتة بالحليب، مغطى بشوكوالتة 

واللوز

موس الشوكوالتة
موس ملون، صلصة التوت الكثيفة، مزينة بالشوكوالتة

التشيز كيك
تشيز كيك الفراولة

موس التوت  
ترافل الشوكوالتة، صلصة   

الشوكوالتة  

Desserts

Seasonal Fresh Fruit Platter

Arabic Sweets
Assorted homemade Arabic sweets

Classic Omali
Milk, pistachios, almonds, raisins

Tiramisu
Classic Italian dessert, coffee, mascarpone

Alexander
Praline, milk chocolate mousse, coated in 
milk chocolate & almonds

Mousse au Chocolat
Colored mousse, berry stew, choco garnish

Cheesecake
American strawberry cheesecake

Berry Mousse
Chocolate garnish, chocolate sauce, 
chocolate truffles



Silk Road Beverage Menu
قائمة مشروبات مطعم طريق الحرير

Hot Beverages

Coffee
Cappuccino
Café Latte
Green Tea Latte 
Americano
French Coffee
Turkish Coffee
Espresso
Double Espresso

Tchaba Tea Collection
Royal Breakfast  
Earl Grey Flora Black
Moroccan Tea Green
Jasmine Haze Green
Silver Tips White Tea
Happy Forest Fruity 
Chamomile Breeze
                                               

مشروبات ساخنة

القهوة
كابتشينو
قهوة التيه

التية الشاي ا³خضر
أمريكانو

قهوة فرنسية
قهوة تركي

اسبريسو
اسبريسو مزدوجة

تشكيلة شاي "تشابا"
رويال بريكفاست

(شاي الفطور االنجليزي الملكي)
ايرل غراي فلورا

الشاي المغربي
جاسمين هيز جرين

سيلفر تيبس وايت تي
هابي فوريست فروتي

كاموميل بريز

KD 3.000
KD 3.000
KD 3.000
KD 3.000
KD 3.000
KD 3.000
KD 3.000
KD 4.000

KD 4.000
per pot

مشروبات باردة

مياه
مياه فوارة

مياه فوارة من سورس
مياه فوارة من سورس

مياه معدنية
مياه معدنية من سورس
مياه معدنية من أكوا بانا

عصائر طازجة ومشروبات غازية
برتقال

 أناناس
بطيخ

جزر 
تفاح

فراولة
كوكاكوال، كوكاكوال اليت، سبرايت، فانتا

مشروب شعير (بدون كحول)
إستريال

هولستن

KD 3.000
KD 2.000

KD 3.000
KD 1.750

KD 4.000
KD 4.000
KD 4.000
KD 4.000
KD 4.000
KD 4.000
KD 2.500

KD 3.500
KD 3.500

٧٥٠ مل
٣٣٠ مل

٧٥٠ مل
٢٥٠ مل

٣٣٠ مل
٣٣٠ مل
٣٣٠ مل
٣٣٠ مل
٣٣٠ مل
٣٣٠ مل

٢٥٠ مل
٣٣٠ مل

Cold Beverages

Water
SPARKLING WATER
SOURCE Sparkling Water  750ml
SOURCE Sparkling Water  330ml

STILL / MINERAL WATER
SOURCE Still Water   750ml
Aqua Panna Still Water  250ml

Fresh Juices and Soft Drinks
Orange     330ml
Pineapple    330ml
Watermelon    330ml
Carrot     330ml
Apple     330ml
Strawberry    330ml
Coca Cola, Coca Cola Light,
Sprite, Fanta

Beer (non-alcoholic)
Estrella Damm Beer   250ml
Holsten Beer    330ml


