
In-Room Dining Menu
قائمة الطعام داخل الغرفة

Continental Breakfast فطور كونتيننتال 

Breakfast - Set Menu
وجبات الفطور

Tropical Fresh Fruit Platter
or
Freshly Squeezed Fruit or Vegetable 
Juice
Orange, watermelon, kiwi, pineapple, 
carrots, beetroot 

The Regency Bakery Basket 
Toast, croissants, brioche, Danish 
pastry, assorted muffins served with 
butter, jams and honey

Yogurt
Plain or fruit yogurt

Cereal
Granola®, Rice Crispies®, Healthy All 
Bran®, Corn Flakes®, muesli or porridge 
with hot or cold milk

Two Eggs – Choose Your Style
Fried, boiled, poached or scrambled 
eggs served with beef bacon, chicken or 
beef sausage and hash brown potato

Hot Drinks
Regular or decaffeinated freshly brewed 
coffee, pot of tea or hot chocolate

طبق من الفاكهة الموسمية الطازجة
أو

عصير الفاكهة أو الخضروات الطازج
برتقال، بطيخ، كيوي، أناناس، جزر، شمندر

سلة مخبوزات الريجنسي (من الفرن إلى مائدتك)
توست، كرواسان، بريوش، معجنات الدانش، 

تشكيلة من كيك المافن ُيقدم مع الزبدة، مربى 
الفاكهة والعسل

الروب 
اختيارك من الروب العادي أو بالفاكهة

الحبوب
اختيارك من (الجرانوال، الكورن فلكس، حبوب ا�رز 

المقرمشة، النخالة، الموسلي أو العصيدة مع 
الحليب الساخن أو البارد) 

بيضتان - حسب الرغبة 
مقلي أو مسلوق أو بيض بوشيه أو مخفوق، ُيقدم 

مع اللحم الُمقدد، الدجاج أو نقانق اللحم أو 
بطاطس الهاش براون

المشروبات الساخنة
اختيارك من القهوة الطازجة المحمصة أو الخالية 
من الكافيين، ابريق شاي أو الشوكوالتة الساخنة

Served from 6:00am to 11:00am ªحتى ١١:٠٠ صباح ªتقدم من ٦:٠٠ صباح

KD 12.000

Tropical Fresh Fruit Platter
or
Freshly Squeezed Fruit Or Vegetable 
Juice
Orange, watermelon, kiwi, pineapple, 
carrots, beetroot 

The Regency Bakery Basket 
Toast, croissants, brioche, Danish 
pastry, assorted muffins served with 
butter, jams and honey

Yogurt
Plain or fruit yogurt

Hot Drinks
Regular or decaffeinated freshly brewed 
coffee, pot of tea or hot chocolate

طبق من الفاكهة الموسمية الطازجة
أو

عصير الفاكهة أو الخضروات الطازج
برتقال، بطيخ، كيوي، أناناس، جزر، شمندر

سلة مخبوزات الريجنسي (من الفرن إلى مائدتك)
توست، كرواسان، بريوش، معجنات دانش، 

تشكيلة من كيك المافن ُيقدم مع الزبدة، مربى 
الفاكهة والعسل

الروب 
اختيارك من الروب سادة أو بالفاكهة

المشروبات الساخنة
اختيارك من القهوة الطازجة المحمصة أو الخالية 
من الكافيين، ابريق شاي أو الشوكوالتة الساخنة

KD 9.000

Arabic Breakfast فطور عربي

Tropical Fresh Fruit Platter
or
Freshly Squeezed Fruit or Vegetable 
Juice
Orange, watermelon, kiwi, pineapple, 
carrots, beetroot 

Egg Vegetable Tajine
With onion, garlic, green and red 
peppers, spinach leaves and tomatoes

Foul Medamus
Fresh tomatoes, red onion, lemon juice 
and cumin

Oriental Platter
Labneh, feta cheese, tomatoes, 
cucumber and olives with crispy 
romaine lettuce

Assorted Lebanese Bread
Served with butter, fruit preserves and 
honey

Hot Drinks
Regular or decaffeinated freshly brewed 
coffee, pot of tea or hot chocolate

طبق من الفاكهة الموسمية الطازجة
أو

عصير الفاكهة أو الخضروات الطازج
برتقال، بطيخ، كيوي، أناناس، جزر، شمندر

طاجن البيض بالخضروات
مع البصل، الثوم، الفلفل ا�خضر وا�حمر، أوراق 

السبانخ والطماطم

فول مدمس
بالطماطم الطازجة، البصل ا�حمر، عصير الليمون 

والكمون

طبق شرقي
لبنة، جبنة فيتا، طماطم، خيار والزيتون مع الخس 

الروماني المقرمش

تشكيلة من الخبز اللبناني
تقدم مع الزبدة، مربى الفاكهة والعسل

المشروبات الساخنة
اختيارك من القهوة الطازجة المحمصة أو الخالية 
من الكافيين، ابريق شاي أو الشوكوالتة الساخنة

KD 12.000

American Breakfast الفطور ا�مريكي



Breakfast A La Carte
قائمة خيارات الفطور

Served from 6:00am to 11:00am ªحتى ١١:٠٠ صباح ªتقدم من ٦:٠٠ صباح

Quinoa Fruit Salad
Flavored with honey, lime and basil

Classic Fruit Salad
Flavored with honey and chopped mint 

Granola Berry  Yogurt
Organic yogurt with homemade granola 
and berries

Oatmeal Porridge
With low fat milk, brown sugar and 
berries

Avocado Toast with Egg
(one egg, any style)
Ripe avocado on toasted wheat bread 
served with rocket leaves and grilled 
tomato

Egg White Omelet
With green asparagus and grilled 
tomato

سلطة فواكه بالكينوا
منّكهه بالعسل والليمون الحامض والريحان

سلطة الفواكه الكالسيكية
منّكهه بالعسل والنعناع المفروم

روب التوت والجرانوال
روب عضوي مع الجرانوال المحضرة منزليª والتوت

عصيدة الشوفان
ُتقدم مع الحليب قليل الدسم والسكر الُبني 

والتوت

توست ا�فوكادو والبيض
(بيضة واحدة – مطهوة حسب رغبتك)

أفوكادو ناضج على خبز القمح الُمحمص،
ُيقدم مع أوراق الروكيت والطماطم المشوية

عجة البيض ا�بيض
مع الهليون ا�خضر والطماطم المشوية

KD 7.000

KD 4.500

KD 4.500

KD 3.000

KD 6.000

KD 5.000

Healthy Options خيارات صحية

Yogurt
Plain, fruit or low fat yogurt

Cereals
All Bran®, Corn Flakes®, Rice Crispies®, 
Shredded Wheat®, Frosties®, Choco 
Rice Crispies®
or
homemade honey granola served with 
full cream or low fat milk

Classic Bircher Muesli
Oats, grated apple, nuts, lemon juice, 
milk and yogurt with honey

International and Regional Cheese 
Platter
Gouda, cheddar, emmentaler, 
camembert & feta cheese

The Regency Bakery Basket Deluxe
Arabic bread, toast, croissants, brioche, 
Danish pastry, assorted muffins served 
with butter, jams and honey

Pancakes and Waffles
Buttermilk pancakes with chocolate 
chips
or
Waffles with berry compote and maple 
syrup
or
French toast with almonds and 
cinnamon

روب
روب سادة أو بالفاكهة أو روب قليل الدسم

حبوب
ُنخالة، كورن فلكس، حبوب ا�رز المقرمشة، القمح 

المبشور، فروستيز، حبوب ا�رز المقرمشة 
بالشوكوالتة 

أو
جرانوال العسل المحضرة منزليª، ُتقدم مع الحليب 

الكامل أو قليل الدسم

ِبرشر موسلي الكالسيكي
شوفان، ُتفاح مبشور، مكسرات، عصير ليمون، 

حليب وروب بالعسل

أجبان محلية وعالمية
جبن غودا، جبن تشيدر، جبن ايمنتال، جبن 

الكممبير وجبنة فيتا

سلة مخبوزات الريجنسي الفاخرة
خبز عربي، توست، كرواسان، بريوش، معجنات 

دانش، تشكيلة من كيك المافن ُيقدم مع الزبدة، 
مربى الفاكهة 

والعسل

البان كيك وكعك الوافل
بان كيك بالزبدة مع رقائق الشوكوالتة

أو
كعك الوافل مع كمبوت التوت وشراب المابل

أو
توست فرنسي باللوز والقرفة

KD 2.000

KD 2.500

KD 4.000

KD 8.000

KD 3.500

KD 4.500

International Selection خيارات عالمية

Two Eggs (any style)
Fried, poached, boiled or scrambled

Eggs Benedict
English muffin layered with smoked 
turkey and topped with two poached 
eggs, served with Hollandaise sauce

Eggs Florentine
English muffin layered with sautéed 
spinach and topped with two poached 
eggs, served with Hollandaise sauce

Eggs Royal
English muffin layered with smoked 
Scottish salmon and topped with two 
poached eggs, served with Hollandaise 
sauce

Two Egg Omelette
Spanish, plain, or with your choice of 
the following ingredients: Cheese, ham, 
mushrooms, red and green capsicum, 
onion and tomato

All egg dishes are served with your 
choice of 2 complimentary side dishes.
 
Side Dishes
Grilled beef 
Chicken sausage
Grilled tomato
Sautéed mushrooms
Grilled green asparagus
Hash brown potatoes

بيضتان - حسب الرغبة
مقلي أو مسلوق أو بيض بوشيه أو مخفوق

بيض بينديكت
كعك المافن ا¾نجليزي ُمغطى بشريحة من الديك 
الرومي المدخن، يعلوه ببيضتان بوشيه، ُيقدم مع 

صلصة الهولنديز

بيض فلورنتين
كعك المافن ا¾نجليزي ُمغطى بالسبانخ السوتيه، 

يعلوه ببيضتان بوشيه، ُيقدم مع صلصة 
الهولنديز

البيض الملكي
كعك المافن ا¾نجليزي ُمغطى بشريحة من سمك 

السلمون االسكتلندي الُمدخن، يعلوه ببيضتان 
بوشيه، ُيقدم مع صلصة الهولنديز

بيض أومليت – بيضتان
أسباني، بدون إضافات أو مع اختيارك من ا¾ضافات 

التالية:
جبن، فطر، شرائح اللحم، فلفل أحمر وأخضر حلو، 

بصل وطماطم

جميع أطباق البيض ُتقدم مع اختيارك المجاني من 
اثنين من ا�طباق الجانبية

 
ا�طباق الجانبية
 اللحم المشوي

نقانق الدجاج
الطماطم المشوية

سوتيه الفطر
الهليون ا�خضر المشوي

بطاطس الهاش براون 

KD 5.000

KD 5.500

KD 6.000

KD 6.500

KD 5.000

KD 1.000
each

Egg Selection أطباق البيض

Halloumi Cheese
Raw or grilled, served with Arabic bread 
and olive oil

Foul Medames
Fresh tomatoes, red onion, chopped 
garlic, lemon juice and cumin

Oriental Platter
Labneh, feta cheese, tomatoes, 
cucumber, olives and crispy lettuce

Levant Fruit Platter
Watermelon, rock melon and honey 
melon served with pomegranate seeds 

Local Favorites

Balaleet
Cardamom and sugar flavored vermicelli 
noodles with scrambled egg and 
roasted almonds

Bagila Bil Dihin
Fried egg over broad beans with 
chopped parsley

جبنة حلوم
غير مطبوخة أو مشوية، ُتقدم مع الُخبز العربي 

وزيت الزيتون

فول ُمدمس
طماطم طازجة، بصل أحمر، ثوم مبشور، عصير 

الليمون والكمون

طبق شرقي
لبنة، جبنة فيتا، طماطم، خيار، الزيتون والخس 

المقرمش

طبق فواكه شامية
بطيخ، شمام، شمام كوز العسل، ُيقدم مع حبات 

الرمان

نكهات محلية

بالليط
شعيرية منكهة بالهيل والسكر مع البيض 

المخفوق واللوز الُمحمص

باقالء بالدهن
بيض مقلي على الباقالء مع البقدونس المفروم

KD 4.000

KD 3.000

KD 3.000

KD 6.000

KD 6.500

KD 7.000

Arabic Selection أطباق عربية



Morning Beverages
مشروبات الصباح

Served from 6:00am to 11:00am ªحتى ١١:٠٠ صباح ªتقدم من ٦:٠٠ صباح

Freshly Squeezed Fruit or Vegetable 
Juice
Orange, watermelon, kiwi, pineapple, 
mango, strawberry, carrots, beetroot 

Freshly Blended Smoothies
Select any of the 2 ingredients above for 
us to freshly blend

Dairy by The Glass
Full cream, low fat or soy milk

عصير الفاكهة أو الخضروات الطازجة
برتقال، بطيخ، كيوي، أناناس، مانغو، فراولة، جزر، 

شمندر

كوكتيالت السموثيز الطازجة
مزيج حسب اختيارك اثنين من المكونات المذكورة 

أعاله 

منتجات ألبان (بالكوب)
كامل الدسم أو قليل الدسم أو حليب الصويا

KD 4.000

KD 4.500

KD 2.000



All Day Menu
قائمة طعام

Available 24 hours متوفرة ٢٤ ساعة

Asian Sweet Corn & Chicken Soup
Served with vegetables and diced 
chicken

Arabic Lentil Soup
Served with lemon and croutons

Italian Tomato Soup
Accompanied by sun dried tomatoes 
and olive oil  

Soup of  The Day
Please ask our room service team for 
the daily specialty 

حساء الذرة الحلوة والدجاج ا¬سيوي
ُيقدم مع الخضار ومكعبات الدجاج

حساء العدس العربي
ُيقدم مع الليمون والخبز الُمحمص

حساء الطماطم ا°يطالي
ُيقدم مع الطماطم المجففة وزيت الزيتون

حساء اليوم
يرجى االستفسار من فريق خدمة الغرف عن حساء 

اليوم

KD 4.000

KD 4.000

KD 4.000

KD 5.000

Appetizers and Salads السلطات والمقبالت

From Our Grill من ركن المشويات

Sandwiches and Burgers  الساندويشات والبرغر

Asian Favorites ا�طباق ا�سيوية

Soups الحساء

Traditional Cold Mezzah
Hummus, moutabel, babaganoush, 
fatoush, tabouleh, stuffed vine leaves

Traditional Hot Mezzah
Kibbeh, chicken liver, cheese 
sambousek, cheese roll, spinach fatayer 

Chili Fries
Chili flavored fries gratinated
with cheddar cheese 

Rocca Salad
With pomegranate
and anari cheese

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

Tuna Salad
Tuna salad with colored bell pepper, 
black olives, leaf lettuce, cucumber, 
tomato, shallots, fresh rosemary, lemon 
juice and extra virgin olive oil

Italian Salad
Rocca salad leaves, cherry tomatoes, 
boccocini cheese, pesto dressing, 
balsamic cream & fresh basil

Classic Caesar Salad
Crispy hearts of romaine lettuce, 
anchovies, beef bacon and shaved 
parmesan 
Plain
With chicken
With prawns

المازة التقليدية الباردة
حمص، متبل، تبولة، بابا غنوج، فتوش، تبولة، ورق 

العنب      

المازة التقليدية الساخنة
كبة، سمبوسك بالجبنة، فطائر سبانخ،

كبدة الدجاج، لفائف الجبن

بطاطس مقلية حارة
بطاطا مقلية بنكهة الفلفل الحار مع جبن الشيدر

سلطة الجرجير
مع الرمان وجبنة ا�ناري

سلطة الكينوا
مكعبات الفليفلة، الجزر، الطماطم، الخيار 

وا�فوكادو مع سلطة الفريسي ودبس الرمان

سلطة التونا
سلطة التونة مع الفلفل الحلو المّلون، الزيتون 

ا�سود، أوراق الخس، الخيار، الطماطم، الكراث، 
إكليل الجبل الطازج، عصير الليمون وزيت الزيتون 

البكر الممتاز

سلطة إيطالية
سلطة الجرجير، طماطم كرزية، جبنة 

بوكونسيني، صلصة البيستو، كريمة البلسميك 
والريحان الطازج 

سلطة السيزر الكالسيكية
أوراق الخس الروماني المقرمشة، ا�نشوجة، اللحم 

البقري المقدد
وبشر جبن البارميزان

سادة
مع الدجاج

مع الروبيان

KD 2.000 

KD 6.000 

KD 2.000

KD 6.500

KD 3.500

KD 4.500

KD 7.000

KD 6.000

KD 6.000

KD 6.000
KD 6.500
KD 8.000

Pasta

Choice of Pasta:
Spaghetti, farfalle, penne or linguine 

Choice of Sauce: 
Arrabbiata, pesto, bolognese, pink 
sauce, chicken & mushroom cream 
sauce, alfredo sauce

Risotto 

Forest Mushroom Risotto
Arborio risotto with assorted forest 
mushrooms, white truffle oil and 
parmesan cheese

Seafood Saffron Risotto
Arborio risotto with mixed seafood, 
green asparagus, chopped herbs and 
parmesan cheese

باستا

اختيارك من الباستا:
سباغيتي أو فرفاله أو بيّني أو لينغويني

اختيارك من الصلصة:
آرابياتا، الريحان، صلصة اللحم المفروم، الصلصة 

الوردية، صلصة كريمة الدجاج والفطر، صلصة 
الفريدو

ريزوتو

ريزوتو فطر الغابة
ريزوتو أربوريو مع تشكيلة من فطر الغابة، زيت 

الكمأة ا�بيض وجبن البارميزان

ريزوتو المأكوالت البحرية والزعفران
ريزوتو أربوريو مع تشكيلة من المأكوالت البحرية 

والهليون ا�خضر، ا�عشاب المفرومة وجبن 
البارميزان

KD 6.500

KD 9.000

KD 10.000

Pasta Risotto باستا ريزوتو

"Murgh Makhani" (Butter Chicken)
Tikka of tandoor roasted chicken 
simmered in a velvety tomato gravy, 
flavored with kasoori methi and finished 
with a drop of cream and served with 
basmati rice

"Madras Meen Curry" (Hamour)
Fresh cubed hamour fillet simmered in a 
coconut and onion gravy made tangy 
with plump red tomatoes, tempered 
with mustard seeds and curry leaf and 
served with basmati rice, pickles and 
raita sauce

Biryani
Traditionally flavored basmati rice
with saffron and fried onions. 
With chicken
With lamb
With prawns
With vegetables

Chinese Fried Vegetable Rice
Stir fried Asian rice with root 
vegetables, peas, scallions and egg

Tempura Shrimps
With Asian coleslaw and teriyaki sauce

مرق ماخاني (دجاج بالزبدة)
تكا دجاج تندوري مشوي مطهو في مرق 

الطماطم الكثيف، منكهة بالكاسوري ميثي 
ومضاف إليه قطرات الكريمة الطازجة، يقدم مع أرز 

بسمتي 

مين كاري مدراس (هامور)
قطع فيليه سمك الهامور الطازج مطهوه في  

مرق جوز الهند والبصل وصلصة الطماطم، 
مغطاة ببذور الخردل وورق الكاري، تقدم مع أرز 

بسمتي والمخلل وصلصة الرياتا

برياني 
أرز بسمتي تقليدي بالزعفران والبصل المحمص 

مع الدجاج
مع اللحم

مع الروبيان
مع الخضروات

أرز صيني مقلي بالخضروات 
أرز آسيوي مقلي مع الخضروات، البازالء والبصل 

ا�خضر والبيض

تمبورا الروبيان
ُتقدم مع سلطة الكول سلو اÌسيوية وصلصة 

الترياكي

KD 7.500

KD 9.000

KD 8.000
KD 10.000
KD 12.000
KD 8.000

KD 6.000

KD 12.000

Classic Club Sandwich
Grilled chicken breast, fried egg, beef 
bacon, iceberg lettuce and tomatoes 

B.L.T.
Bacon, lettuce and tomato sandwich 

Halloumi Sandwich
Grilled halloumi cheese, lettuce and 
tomatoes 

Classic Beef Burger
Crispy bacon, sautéed mushrooms, 
tomato, lettuce and gruyere cheese

Chicken Burger
Rocket leaves, tomato,
red onion and mustard mayonnaise

الكلوب ساندويش الكالسيكي
صدر الدجاج المشوي، البيض المقلي، اللحم 

البقري المقدد، خس االيسبرغ والطماطم

بي.ل.تي
ساندويش اللحم البقري المقدد، الخس 

والطماطم

ساندويش حلوم
جبن الحلوم المشوي، الخس والطماطم

برغر اللحم الكالسيكي
اللحم المقدد المقرمش، سوتيه الفطر، 

الطماطم، خس وجبنة غرويير

برغر  الدجاج
أوراق الروكيت والطماطم والبصل ا�حمر وخردل 

المايونيز 

KD 7.500

KD 7.000

KD 7.000 

KD 9.000

KD 8.500

Signature Dish أطباق ُممّيزة

Water Buffalo Burger
200grams of prime minced water 
buffalo, sesame burger bun, hummus, 
lettuce, tomato, gherkins, onions & 
BBQ burger sauce, served with golden 
fries.

Why eat Buffalo?
It is low in calories, fat, cholesterol, and 
it tastes good! If you didn't know what 
you were eating, you would probably 
think that it was the best beef you ever 
tasted. Buffalo meat is naturally flavorful 
and tender. You don't need to spice up a 
buffalo burger with a lot of extras or 
hide the flavor with steak sauces. 
Buffalo will make any recipe better and 
tastes great by itself.

Buffalo Meat Contains:
23% protein / 1% fat in muscle meat 
ONLY
17 mg / kg iron

برغر ووتر بافالو
شطيرة ٠٠٢ جرام من لحم الجاموس المفروم، خبز 

برغر بالسمسم، ُحمص، خس، طماطم، مخلل 
خيار، بصل وصلصة الباربيكيو، يقدم مع 

البطاطس المقلية 

لماذا ُنفضل أكل لحم الجاموس؟
�نه قليل بالسعرات الحرارية، قليل الدسم، 

ُمنخفض الكوليسترول، ومذاقه شهي! إذا لم تكن 
تعرف ما الذي كنت تأكله، فربما تعتقد أنه أفضل 
لحم تذوقته. لحم الجاموس طري ومذاقه لذيذ. ال 
تحتاج ¾ضافة العديد من البهارات إلى برغر  لحم 

الجاموس أو إخفاء نكهتها بإضافة صلصة 
الستيك. اي وصفة طعام تحتوي على لحم 

 .ªالجاموس تجعل من مذاق الطعام رائع

يحتوي لحم الجاموس:
٢٣% بروتين 

١% دهون بعضالت اللحم فقط 
١٧ مليغرام/ كيلوجرام من الحديد  

KD 10.500

Shish Tawouk

Half Baby Chicken (boneless)

Lamb Kofta

Certified Black Angus Beef
Tenderloin Steak

Fillet of Salmon

Fillet of Hamour

Tiger Prawns

Classic Grills

Mixed Arabic Grill
Lamb chops, kebab,
kofta and shish tawouk

Mixed Seafood Grill
Shrimp, salmon, hamour, calamari,
Omani lobster

Classic Lobster  Thermidor
Cooked lobster tail with oven baked
brown gruyere cheese crust

Side Dishes:
Mashed potatoes
Grilled or steamed seasonal vegetables
French fries
Steamed rice
Sautéed spinach
Grilled asparagus

شيش طاووق

نصف دجاجة صغيرة (بدون عظم)

ُكفتة لحم

تندرلوين ستيك

فيلية سمك السلمون 

فيليه سمك الهامور

روبيان كبير

مشويات كالسيكية

مشويات عربية مشكلة
ضلوع لحم الضأن، كباب، ُكفتة وشيش طاووق

مأكوالت بحرية مشوية
روبيان، سمك السالمون، سمك الهامور، الكاالماري 

والكركند الُعماني 

كركند التيرميدور الكالسيكي
ذيل الكركند المطبوخ مع قشرة جبنة غرويير 

المخبوزة بالفرن 

ا�طباق الجانبية:
بطاطس مهروسة

خضروات موسمية مشوية أو مطهوة على البخار
بطاطس مقلية

أرز مطهوعلى البخار
سوتيه السبانخ

الهليون المشوي

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 21.000

KD 3.500
each

 للطبق كامًال

per itemللصنف الواحد

for Platter

 للطبق كامًال

per itemللصنف الواحد

for Platter

Margherita
The Classic One. Tomato base, melting 
mozzarella and basil leaves.
 
Pepperoni
The perfect combination of mozzarella 
cheese, spicy pepperoni, garlic and 
cherry tomatoes.
 
Chicken Supreme
Juicy chicken strips and mushrooms, 
topped with red onions, feta cheese, 
green peppers, olives and baked 
mozzarella cheese.
 
50/50 Pizza
Have it your way. Choose 2 of the 
toppings that your love.
 
Baby Pizza
Just like The Classic one, only smaller.

مارجريتا
تعد على الطريقة الكالسيكية من صلصة 

الطماطم وجبنة الموتزاريال الذائبة وأوراق الريحان

بيبروني
المزيج المثالي من جبنة الموتزاريال والبيبروني 

الحار والثوم والطماطم الكرزية
 

دجاج سوبريم
شرائح الدجاج الطرية مع الفطر والبصل ا�حمر 
وجبنة الفيتا والفلفل ا�خضر  والزيتون وجبنة 

الموتزاريال الذائبة.
 

بيتزا ٥٠/٥٠
اطلبها على ذوقك. اختر اثنين من نكهاتك 

المفضلة

بيتزا ا�طفال
البيتزا الكالسيكية بحجم يناسب ا�طفال

 

KD 5.000

KD 6.500

KD 6.500

KD 6.500

KD 3.500

Pizzaبيتزا



All Day Menu
قائمة طعام

Available 24 hours متوفرة ٢٤ ساعة

Om Ali
With pistachios, almonds and raisins

Arabic Sweets
Selection of homemade sweets

Seasonal Fruit & Berry Salad

Tiramisu
Classic Italian with coffee and 
mascarpone cream

American Cheese Cake
Baked cheese cake with berry stew and 
whipped cream

Chocolate Moist
Layered chocolate ganache with
dark moist sponge and mousse
on top

Salty Chocolate Caramel
With crispy rice chips

Alexander
Praline and milk chocolate mousse 
coated in milk chocolate and almonds

Regency Ice Cream Selection
Our team will be delighted
to advise you 

Chocolate Fondue (for 2 persons)
Served with cut fruits, cookies and 
marshmallows

أم علي
مع الفستق، اللوز والزبيب

حلويات عربية
ªتشكيلة من الحلويات المصنوعة منزلي

سلطة الفواكه الموسمية والتوت

تيراميسو
التيراميسو الكالسيكي ا¾يطالي مع القهوة و 

كريمة الماسكربون

التشيز كيك ا�مريكي
التشيز كيك المخبوز مع صلصة التوت الكثيف 

والكريمة المخفوقة

شوكلت مويست 
شوكوالته الغاناش مع طبقات من الكيكة 
ا¾سفنجة الطرية الداكنة، يعلوها الموس 

سولتد شوكلت كراميل
مع رقائق ا�رز المقرمش

الكساندر
موس الشوكوالتة بالحليب والبرالين والمغطاة 

بشوكوالتة الحليب واللوز

تشكيلة الريجنسي لآليس كريم
سيسر فريقنا تقديم المشورة 

نافورة الشوكوالتة (تكفي لشخصين)
تقدم مع قطع الفواكه، البسكويت والمارشميللو

KD 4.500

KD 5.000

KD 4.500

KD 4.500

KD 4.500

KD 4.500

KD 5.500

KD 5.000

KD 2.000 
per scoop 

KD 11.000

Desserts الحلويات



All Day Menu
قائمة طعام

Available 24 hours متوفرة ٢٤ ساعة

Sliders
Two grilled minced mini beef patties 
with lettuce, cheddar cheese and 
tomatoes served with French fries 

Chicken Satay
Served with peanut butter sauce and 
vegetable nasi goreng

Crunchy Fish Fingers
Breaded cod fish with French fries and 
fresh cucumbers 

Spaghetti Bolognese
Traditional pasta dish, with meat & 
tomato sauce

Chicken & Mushroom Penne
Penne pasta with creamy mushroom 
sauce and chicken 

Chicken Tenders
Cornflakes breaded chicken stripes 
served with French fries

Brownie 
Served with a scoop of vanilla ice 
cream, caramelized nuts and chocolate 
sauce 

Seasonal Fruit Salad
Served with a scoop of mango sorbet

ساليدرز
قطعتان صغيرتان من شطائر  اللحم المفروم 

المشوي مع الخس، جبن الشيدر، والطماطم تقدم 
مع البطاطس المقلية

ساتاي الدجاج
تقدم مع زبدة الفول السوداني وا�رز المقلي مع 

الخضار

أصابع السمك المقرمشة
سمك القد الُمغطى بالبقسماط يقدم مع 

البطاطس المقلية والخيار الطازج 

سباغيتي بولونيز
طبق باستا تقليدي، ُيقدم مع صلصة الطماطم 

واللحم

بيّنى الدجاج والفطر
معكرونة بيّنى مع صلصة الفطر بالكريمة والدجاج

دجاج تندرز
أصابع الدجاج مغطاة بالكورن فليكس تقدم مع 

البطاطس المقلية

براوني 
تقدم مع آيس كريم الفانيال، والمكسرات المكرملة 

مع صوص الشوكوالتة

سلطة الفواكه الموسمية
تقدم مع سوربيت المانغو

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

KD 3.500

Kids Menu قائمة طعام ا�طفال

Chocolate Mock-tini
Hershey’s chocolate, chocolate milk, 
mint chocolate chip ice cream

Shirley  Temple
Pop sugar, ginger ale, grenadine and 
maraschino cherries

The Dark Chocolate Strawberry 
Strawberry yogurt, fresh strawberries, 
milk and dark cocoa powder

Cookies and Cream 
Chocolate cookies, vanilla ice cream and 
peppermint

Blueberries Storms 
Almond butter, banana, avocado, cacao, 
almond milk and blueberries

Little Gingerbread Men
Banana, oat, ginger cookies, cinnamon 
and vanilla ice cream

شوكوالتة موكتيني
شوكوالتة هيرشيز، شوكوالتة بالحليب، آيس 

كريم حبوب الشوكوالتة بالنعناع
 

شيرلي تيمبل
سكر بوب، جينجر ألي، غراندين وماراشينو شيري 

 

دارك شوكوليت ستروبيري
روب الفراولة، فراولة طازجة، حليب والكاكاو الداكن

كوكيز اند كريم
كوكيز الشوكوالتة، آيس كريم الفانيال والنعناع

 

بلوبيريز ستورم
زبدة اللوز، موز، أفوكادو، كاكاو، حليب اللوز والتوت 

ا�زرق
 

ليتل جينجر بريد ِمْن
موز، شوفان، كوكيز زنجبيل، قرفة وآيس كريم 

الفانيال

KD 3.000

KD 3.000

KD 3.000

KD 3.000

KD 3.000

KD 3.000

Kids Mocktails مشروبات ا�طفال



All Day Menu
قائمة طعام

Available 24 hours متوفرة ٢٤ ساعة

Water
Voss     500ml
Voss     800ml
Acqua Panna   750ml
Acqua Panna   500ml
San Pellegrino Sparkling  1000ml
San Pellegrino Sparkling  500ml
Voss Sparkling   350ml

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

مياه
فوس
فوس

أكوا بانا
أكوا بانا

سان بليجرينو مياه فوارة
سان بليجرينو مياه فوارة

فوس فوارة

مشروبات طازجة ومشروبات غازية
برتقال

 أناناس
بطيخ

جزر 
تفاح

فراولة
كوكاكوال، كوكاكوال اليت، سبرايت، فانتا

مشروب شعير (بدون كحول)
إستريال

هولستن

KD 2.500
KD 3.000
KD 2.750
KD 2.500
KD 3.500
KD 1.800
KD 4.000

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

Cold Beverages

Hot Beverages

مشروبات باردة

مشروبات ساخنة

٥٠٠ مل
٨٠٠ مل

٧٥٠ مل 
٥٠٠ مل
١٠٠٠ مل
٥٠٠ مل

٣٥٠ مل

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

٢٥٠ مل
٣٣٠ مل

The Red Lussory is preserving its 
characteristics with a manifestation of 
red fruit. This grape fusion is a 
marvellous  complement to meat dishes 
and dark fish

The White Lussory strains the grapes 
which combine the sweetness and 
aroma; this floral white is smooth on the 
palette, balanced light and ultimately 
refreshing

So Jennie’s luxury bubbles، the 
French-made fizz is made from 
concentrated grape juices for a truly 
delicate and memorable flavour

Scavi and Ray carefully selected grape 
of first-class Italian white grape, it is a 
unique taste experience with fresh 
fruity flavours and subtle notes of 
honey, mint and apple

لسوري ا�حمر :مذاق الفاكهة الحمراء المميزة، يعد 
هذا النوع من شراب الِعنب مالئمª للتناول مع 

أطباق اللحوم أو ا�سماك

لسوري  ا�بيض : هو مزيج بين الطعم الرائع 
والرائحة العطرة، مذاقه خفيف ومتوازن ومنعش 

ªدائم

سو جيني لكجوري بابلز: الشراب الفرنسي الصنع 
محضر من العنب المركز الذي يضيف مذاقª ال 

ينسى

سكافي أند راي :  محضرمن أرقى أنواع العنب 
ا�بيض ا¾يطالي فتشعرون بمذاق الفاكهة 

الطازجة مع القليل من العسل والنعناع والتفاح

KD 19.000

KD 19.000

KD 30.000

KD 10.000

Grape Fusion at The Regency مشروبات العنب في الريجنسي

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
                                               

القهوة
كابتشينو
قهوة التيه

التية الشاي ا�خضر
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


