
المصئقت
بوفيه سالطة التياترو                           

أعد السالطة الخاصة بك من البوفيه 7.000

السالطة الخضراء
أوراق خس مشكلة، خيار، طماطم و فلفل أخضر 2.750

سالطة جرجير مع الفطر
تقدم مع الجبنة البارميزان و صلصة

خل البالسميك 3.250   
                                                                                       

سالطة األفوكادو مع الربيان
تقدم مع الخس و الصلصة اإليطالية 4.500

سالطة سيزر بالدجاج 
سالطة الخس مع صلصة السيزر مع إضافة الدجاج 4.500

أسياخ الدجاج و اللحم البقري المشوية
مع صلصة زبدة الفول السوداني 3.000

الحساء
حساء العدس

شوربة العدس مع الكمون 2.250

شوربة الفطر
 بنكهة زيت الفقع 2.250

الوجبات الرئيسية
كلوب ساندويش

سندويس شهي من الدجاج المشوي و الطماطم و لحم البقر المقدد
و البيض المقلي و الخس 5.200

برجر و باللحم البقري مع الجبن
يقدم مع الخس و الطماطم و الخيار المخلل 

و البطاطا المقلية  5.750

روبيان بالكاري على الطريقة التايلندية
روبيان مع الكاري األحمر و األرز المقلي 6.950 

سمك سي باس فيلية
بالليمون و زيت الزيتون 

يقدم مع الخضروات و البطاطا 7.000

ربيان خليجي مشوي أو مقلي 
 يقدم مع صلصة الليمون بالزبدة أو صلصة التارتار و البطاطا المقلية 9.250

سمك تمبورا
مع الصلصة الحلوة الحارة 7.100

فيلية اللحم البقري األمريكي المشوي
يقدم مع البطاطا المهروسة و الخضار المشوي و صلصة الفطر

أو الفلفل األخضر 10.250

ضلع لحم أمريكي مشوي
يقدم مع البطاطا المهروسة و الخضار المسلوقة 

وصلصة الفطر أو الفلفل األخضر 9.250

صدور دجاج مشوي باألعشاب
باذنجان مشوي، كافيار الفلفل و زيت الريحان 6.500

دجاج بالزبدة
دجاج تندوري هندي، أرز على البخار

يقدم مع الخبز الهندي المحمص 5.750

دجاج بالكاجو
مع البصل و الثوم و الفلفل األحمر 6.250

صدر دجاج محشي
بالسبانخ و كريمة البيستو 6.750

برياني على الطريقة الهندية
إختيارك من الدجاج أو لحم الخروف مع صلصة ريتا

و مخلل المانجا 6.750

كانيلوني
مع صلصة الطماطم و جبنة البارميزان 4.500

فيتوتشينى ألفريدو
صلصة كريمة، جبنة بارميزان 4.000

الحلويات
بوفيه حلويات التياترو

أعد طبق الحلويات حسب رغبتك من البوفيه 5.250

الفواكه المقطعة
فواكه موسمية مقطعة 3.000

كيك الشوكوالتة 
يقدم مع صلصة الفانيال 2.750

كيك بالجبنة و الفراولة 
يقدم مع صلصة الفراولة 2.750 

فطيرة التفاح
مع صلصة القرفة و اآليس كريم 3.500

آيس كريم صغير
مع إختيارك من الصلصات 1.250 

(الكراميل أو الشوكوالتة أو الفراولة) 

بوفيه عشاء كنوز البحر كل أربعاء و جمعة 16.000
بوفيه عشاء المشويات كل خميس 15.500

بوفيه غداء األطباق العالمية يوميًا 13.500
بوفيه عشاء األطباق العالمية من السبت الى الثالثاء 15.000

بوفيه الغداء العائلي كل جمعة 15.500  
بوفيه غداء السمك الطازج كل سبت 15.250

البوفيهات



STARTERS
Teatro’s  sa lad bar                            
Make your  own salad from the buffet  counter  7.000

Garden green salad
Mixed leaves,  cucumbers ,  tomatoes,  green peppers  2 .750

Rocket  & mushrooms
Fresh rocket ,  mushrooms,  parmesan cheese,
balsamic v inaigrette  3 . 250   
                                                                                       
Avocado shr imp salad           
Chicory lettuce,  I ta l ian dressing 4.500

Chicken Caesar  salad 
Romaine lettuce,  croutons,  parmesan cheese 4.500

Chicken & beef  sate   
with  peanut  butter  sauce 3 .000

SOUPS
Lenti l
Scented with roasted cumin 2 . 250

Cream of  mushrooms
Enhanced with white  truf f le  o i l  2 . 250

MAIN COURSE
Club sandwich
Gri l led chicken,  tomatoes,  bacon,  f r ied egg,
iceberg lettuce 5 . 200

Bacon cheese burger
Lettuce,  tomatoes,  gherkins ,  f rench fr ies  5 .750

Thai  prawn curry
Prawns in  mi ld  red curry,  f r ied r ice  6.950

Pan fr ied sea bass f i l let
Lemon,  extra  v i rg in  o l ive  o i l ,  steamed potatoes,  
sautéed vegetables  7.000 

Gulf  Shr imps gr i l led or  f r ied
Lemon butter  sauce,  tar tar  sauce,  French fr ies  9. 250

Sesame f ish Tempura 
Sweet  chi l i  sauce 7.100

Gri l led US beef  f i l let
Mashed potato,  sautéed vegetables ,  mushroom or  
green peppercorn sauce 10. 250

Gri l led US beef  r ib  eye 
Mashed potato,  sautéed vegetables ,  
mushroom or  green peppercorn sauce 9. 250

Herb-marinated gr i l led chicken breast
Roasted eggplants, pepper caviar, basil oil 6.500

Butter  chicken masala
Indian tandoor i  chicken,  steamed r ice ,  
cr ispy papadum 5.750

Chicken cashew nuts
Onion,  gar l ic ,  red chi l i  6 . 250

Corn fed chicken breast  stuf fed
Spinach and r icotta ,  pesto cream sauce 6.750

Indian Biryani  
Your  choice of  lamb or  chicken with Basmati  r ice ,  
ra i ta ,  mango chutney 6.750

Mushroom stuffed cannel loni  
with  marinara sauce 4.500

Fettuccini  Al fredo
Cream sauce,  parmesan cheese 4.000

DESSERTS
Teatro sweet  buffet  
Make your  own dessert  f rom the buffet  counter  5 . 250

Fresh fru i t  p late  
Seasonal  s l iced fru i ts  3 .000

Rich chocolate  cake 
with  vani l la  sauce 2 .750

Strawberry  cheese cake 
with  strawberry  sauce 2 .750 

Warm apple  p ie  
Cinnamon sauce and ice  cream 3.500

Premium mini  ice  cream 
with choice of  sauce 
(caramel ,  chocolate  and strawberry)  1 . 250

Sea treasures buffet  every Wednesday & Fr iday 16.000
Star l ight  barbeque buffet  every Thursday 15 .500
Internat ional  lunch dai ly  buffet  13 .500
Internat ional  d inner  buffet  Saturday to  Tuesday 15 .000
Family  brunch every Fr iday 15 .500
Saturday f ish market  brunch 15 . 250  

BUFFETS 


