
ال موزريال دي بوفاال / 64
جبنة الموزريال من حليب الجاموس فوق ثالثة أنواع من الطماطم الطازجة مع زيت الزيتون 

والريحان الطازج
كارباتشو دي بومودورو إي بوراتا / 69 

جبنة البوراتا فوق شرائح الطماطم والريحان الطازج، رذاذ مع زيت الزيتون البكر الممتاز

بارميجانا دي ميالنزاني / 59
طبق إيطالي كالسيكي، باذنجان مقلي، موزاريال فيور دي التيه، مخبوزة مع صلصة

الطماطم والريحان الطازج

باتاتينا توندا / 19
شرائح البطاطس  الذهبية  المقلية محلية الصنع فريدة من نوعها

بوكونتشيني  دي موزريال فريتي / 42 
كريات موزريال مقلية تقدم مع صلصة الطماطم الحارة

فريتو دي كاالما ري / 55 

موزريال إن كاروزا / 39
خبز محمص مقلي محشو بجبنة الموزريال فيور ديه التيه، طماطم مجففة وريحان تقدم مع 

صلصة طماطم حارة 

مينستروني جينوفيزي / 35
حساء الخضار التقليدي مع صلصة البيستو

الحساء اليومي / 35
إسال النادل عن الحساء اليومي

إنساالتا دي كينوا / 45
 

وريحان طازج ممزوج بالخل والعسل   

إنساالتا إيليغانتي / 45
إجاص طازج،  سلطة خضراء، أوراق الجرجير البري وجبنة البارميجيانو ريجيانو مع الجوز ممزوج 

بخل البلسميك 

بومودورو إي موزريال / 59
جبنة الموزريال الطازجة،  طماطم، زيتون أخضر وسلطة خضراء مع صلصة البلسميك والريحان

إنساالتا دي سبيناتشي / 55
 سبانخ صغير طازج، جبنة الغورغونزوال، تفاح أخضر، طماطم مجففة وهندباء مع الجوز تقدم

مع صلصة البلسميك

لحم البريساوال البقري،  أوراق الجرجير، جبنة
البارمجيانو ريجيانو مع زيت الزيتون

بريساوال بارمجيانو إي ريكوال / 59

مع بذور الرمان، الفجل، السلطة الخضراء والبرتقال
مع صلصة البلسميك 

إنساالتا دي بولو / 59

إنساالتا دي كابرينو / 55
سلطة الشمندر وجبنة الماعز مع الجرجير،

جبنة البارميجيانو  ريجيانو، البرتقال،

بخل البلسميك والبرتقال

سمك السلمون االسكتلندي المدخن، سلطة

إنساالتا كون سالموني
أفوميكاتو إي افوكادو / 59

بالجبنة واللحم ومقرمشة، تقدم مع صلصة 
الطماطم اللذيذة

آرانشيني / 49

أنـتـيـبــاسـتي

لـي إنســـاالتـي

جديد

جديد

حــارطعام بحريمكسراتنبـاتـــي
قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا  

جديد

جديد

بروشيتا ال بومودورو / 35

تقدم مع طماطم الكرزية ومزيج
الريحان الطازج



رز مع الخرشوف، سجق بقري وبقدونس

معكرونة رافيولي محلية الصنع محشوة بجبنة
الريكوتا والسبانخ تقدم مع صلصة الطماطم
التي يتم تحضيرها يوميا، تعلوها جبنة البورتا

والريحان الطازج

معكرونة تالياتيلي محلية الصنع مع
صلصة الغرانا بدانو  والفطر

ال بيتـــزا

ال باستـــا

إل ريزوتـــو

مارغريتا / 49
صلصة طماطم، موزريال فيور دي التيه وريحان طازج

فيجيتاريانا / 59 
صلصة طماطم، موزريال فيور دي التيه،  باذنجان مشوي، كوسا مشوية، فلفل مشكل مشوي

وطماطم كرزية طازجة
سالسيتشيا إي فونغي / 65 

صلصة طماطم، نقانق لحم بقري، موزريال فيور دي التيه،  فطر وريحان طازج

بوفالينا / 65
صلصة طماطم، جبنة الموزريال من حليب الجاموس مع الريحان الطازج

كواترو فرومادجي / 75
بيتزا بيضاء تعلوها تشكيلة من أربعة انواع من  الجبنة االيطالية التقليدية

بوراتا / 85
صلصة طماطم، جبنة البوراتا، كوسة مشوية،  طماطم كرزية، ريحان وزيت زيتون بكر ممتاز

بيتزا دل جيورنو / سعر السوق 
إسأل النادل عن الطبق اليومي

صلصة طماطم مع الروبيان،
الحبار وبلح البحر

بيتزا إي فروتي دي ماري / 89

بيتزا مطوية مخبوزة في الفرن محشوة
بجبنة موزاريال فيور دي التيه، جبنة الريكوتا الطازجة،

صلصة الطماطم وباذنجان مقلي تقدم مع  الجرجير،
الطماطم الكرزية وجبنة البارميجيانو ريجيانو

كالزوني سيسيليانو / 65

موزاريال فيور دي التيه، جبنة سكامورزا مدخنة،
طماطم نصف مجففة، طماطم كرزية، زيتون

تاجياسكا، عجينة الخرشوف، سجق بقري
مع  البقدونس والريحان

بيتزا اال مورجيانا / 79

معكرونة باكيري  أفيلترا مع بلح البحر،
الروبيان، كاالماري والمحار مع صلصة

المأكوالت البحرية الغنية

باكيري آالبسكاتورا / 89

رافيولي ريكوتا إي سبيناشي
كــون بومــــاروال إي بــوراتا / 69

تالياتيلي إي فونجي كون
فوندوتــا دي بارميجيـانو / 65

ريزوتو كارتشوفي
إي سالسيشيـــا / 59

جديد

جديد

جديد

سباغيتي آل بومودورو إي بازليكو / 49
معكرونة لذيذة مع صلصة الطماطم والريحان الطازج

سباغيتي اال كاربونارا / 65
 معكرونة مع صلصة الكاربونارا التقليدية ولحم العجل المدخن

سباغيتي آليو إي آوليو / 49 
معكرونة كالسيكية وخفيفة تقدم مع الثوم، الفلفل الحار وزيت الزيتون البكر الممتاز

بيني آل ارابياتا / 49 
معكرونة بيني  أفيلترا مع رقائق الفلفل الحار وصلصة الطماطم 

ريغاتوني آال بولونيز / 59
معكرونة ريغاتوني أفيلترا مع صلصة البولونيز التقليدية

تورتيلي  أل بستو ليكيدو / 65
معكرونة تورتيلي محلية الصنع محشوة بجبنة المسكربوني، صلصة الريحان والزبدة تقدم مع 

البطاطس المهروسة، الفاصولياء الخضراء والصنوبر المحمص

الزانيا كالسيكا / 65
الزانيا طازجة بالبيض مخبوزة مع صلصة اللحم البقري وصلصة بيشاميل والبارميجيانو ريجيانو

باستا دل جيورنو / سعر السوق 
إسأل النادل عن الطبق اليومي

ريزوتو آي فونجي / 65
رز مع تشكيلة من الفطر وجبنة البارمجيانو ريجيانو

 
ريزوتو دل جيورنو / سعر السوق 

إسأل النادل عن الطبق اليومي

حــارطعام بحريمكسراتنبـاتـــي
قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا  

جديد

جديد

جديد

 يتـــم خبـــز جميـــع أنـــواع البيتـــزا في الفـــرن لدينـــا مـع دقيـــق الموليـــنو مارينـــو

نستخدم معكرونة أفلترا من مدينة غراغنانو، كامبانيا. تقدم نصف ناضجة، تماما كما هو الحال في إيطاليا



تقدم لشخصين

الصحــون المشتــركة

لحم العجل المقرمش مقلي، يقدم مع الجرجير،
الطماطم الكرزية مع اختياركم للطبق الجانبي 

كوتليتا آال ميالنازي / 125

هذا هو تخصصنا. لحم عجل مطهو ببطئ

لحم الضأن متبل بالروزماري مشوي
حسب طلبك مع اختياركم للطبق الجانبي

أوسوبوكو آال ميالنازي / 125

كاستاليتا دي
أغنيلو اال غريجليا / 109

جامبري اال جريليا / 125

ال كارني

إيــل بيــشي

بولو آروستو / 69
نصف فروج عصاري وطري مشوي ومتبل مع االعشاب يأتي مع طبق جانبي من إختياركم

 
بولو دوراتو / 85

 
تاغلياتا دي مانزو  / 119

شرائح لحم البقر تقدم مع الجرجير  والبلسميك تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

بستيكا دي مانزو / 109
شريحة اللحم المفضلة لدينا، 280

سالموني آل بياسترا / 92
سلمون مشوي مع صلصة سالموريليو تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

 
برانزينو آل فورنو / 119

سمك قاروص مشوي في الفرن يقدم مع الطماطم الكرزية، زيتون أسود ونبات الكبر يأتي مع 
طبق جانبي من إختياركم

بطاطس محمصة / بطاطس مهروسة
خضروات مطهية / سلطة خضار

 بطاطس محمصة / بطاطس مهروسة
خضروات مطهية / سلطة خضار

جديد

جديد
روبيان كبير مشوي يقدم مع سلطة مشكلة وصلصة
الليمون والبيستو يأتي مع طبق جانبي من إختياركم

حــارطعام بحريمكسراتنبـاتـــي
قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا  

إيطاليان فيست / 199
 إنها وليمة حقيقية! تمتع بمجموعة لذيذة من إثنين من البيتزا وإثنين من الباستا المختارين،

 
 دي التيه، أرانشيني، بوكونتشيني دي موزريال و باتاتينا توندا

جديد
انتيباستي سيلكشن / 99

 
 دي التيه، الجرجير يعلوها جبنة البريساوال، جبنة البارميجيانو ريجيانو،  الطماطم

الكرزية  واصابع الخبر  المخبوزة لدينا

جديد



يتم تقديم وجبة ا�فطار من ٩:٠٠ صباح	 حتى ١٢:٠٠ ظهر�، من السبت الى الخميس
من الساعة ٩:٠٠ صباح	 حتى ١١:٣٠ صباح	 يوم الجمعة

49         ريال 35         ريال 19     ريال

24         ريال 22         ريال

40         ريال

35         ريال 

15         ريال

15         ريال

15         ريال

6         ريال

8         ريال

6         ريال

5         ريال

5         ريال

6         ريال

39         ريال

35         ريال

40         ريال

40         ريال

39         ريال

مشروب      ساخن  
مع الكرواسون الطازج

عصير برتقال طازج 
مشروب ساخن 

مع الكرواسون الطازج
سلة خبز مع زبدة ومربة

عصير برتقال طازج 
مشروب ساخن 

مع الكرواسون الطازج
سلة خبز مع زبدة ومربة

أومليت سادة

خيارات صحية

19         ريال

ال اوفا
أطباق البيض الخاّصة بنا والمحضرة على الطريقة ا�يطالية

ماسيدونيا  
سلطة فواكه

يوغورت كون فروتا إي غرانوال
زبادي مع الغرانوال والتوت

يوغورت ناتورالي
خياركم ما بين إضافة المشمش 

وإضافة الفراولة

كونتينانتاليروماناإيطاليانا 

فريتاتا دي زوكيني
 أومليت مع الكوسى الريحان والسلطة الخضراءالمشكلة

أووفا ال تيجامينو (بيض عيون)
ثالث بيضات مقلّية تقدم مع سلطة خضراء مشّكلة 

أووفا سترابازاتي
بيض مخفوق يقّدم مع طماطم كرزية والخبز ا�يطالي الطازج

فريتاتا دي  سبيناتشي
أومليت السبانخ الطازجة وطماطم كرزية تقّدم مع صلصة بارميحيانو والسلطة الخضراءالمشكلة

فريتاتا
أومليت سادة تقّدم مع الطماطم المشوية والسلطة الخضراء المشّكلة

بيض بنديكت مع السالمون
بيضتان مسلوقتان تقدم مع السالمون  خبز إيطالي طازج وصلصة جبنة البارمجيانو مع أوراق جرجير بري

أووفا  إن كاميتشيا
بيض بنديكت مع البريساوال

بيضتان مسلوقتان تقدم مع بريساوال اللحم البقري خبز إيطالي طازج وصلصة جبنة البارمجيانو مع أوراق جرجير بري

بريساوال اللحم البقري
السلمون المّدخن

جبنة الموزاريال الطازجة

لحم العجل المقّدد
الطماطم المجّففة 

الفلفل المشّكل المشوي

يمكنكم أيضًا أن تبتكروا ا·ومليت الخاصة بكم ا�ضافات

فطر سوتيه
البصل

الطماطم



إي ميني بانيني

إي  سالومي   إي فورمجي 

Homemade, based on a traditional Italian
recipe giving a texture that is both crisp and soft

*All mini-panini are served with mixed green salad

  كورنيتو اال كريما
كرواسان طازجةمع الكاسترد

  جيرال
كرواسان  مطلية بالمربى

كورنيتو اال مارميالتا
كرواسان مع المربى

  كورنيتو
كرواسان طازجة

  بوراتا      إي      بريساوال
 جبنة البوراتا لحم البريساوال طماطم صلصة الريحان مي خبزة البانيني الطازجة الصغيرة

  بومودورو          إي         موزريال
جبنة الموزريال الطازجة طماطم صلصة الريحان مع خبزة البانيني الطازجة الصغيرة

كابريزي
جبنة الموزريال طماطم ريحان مع الصعتر وزيت الزيتون 

سالموني افوميكاتو
سالمون مدخن الكبار بصل والسلطة الخضراء

ال موزريال دي بوفاال
جبنة موزريال حليب الجاموس طماطم طازجة وسلطة خضراء مع زيت الزيتون

بريساوال بارمجيانو إي ريكوال
لحم البريساوال البقري  أوراق الجرجير جبنة البارمجيانو وزيت الزيتون

التيتشيني فريسكي
صحن اجبان مكون من جبنة البوراتا، موزريال الجاموس، والريكوتا يقدم مع الطماطم الكرزية 

الجرجير االخضر والعسل 

كارباتشو إي بومودورو إي بوراتا
طماطم مقطعة جبنة بوراتا مع زيت الزيتون

بريساوال إي بوفاال 
لحم البريساوال البقري أوراق الجرجير مع جبنة البوفاال و زيت الزيتون

26         ريال

39         ريال

39         ريال

40         ريال

65         ريال

59         ريال

65         ريال

59         ريال

69         ريال

11         ريال

12         ريال

12         ريال

9         ريال

إل كورنيتو    



HEALTHY OPTIONS

BREAKFAST at

ITALIANA ROMANA CONTINENTALE 49qaR35qaR19qaR

Hot beverage

Freshly baked cornetto

Hot beverage

fresh orange juice

Freshly baked cornetto

bread basket with butter & jam

Hot beverage
fresh orange juice

Freshly baked cornetto
bread basket with butter & jam

plain omelette

YOGURT NATURALE
yogurt with your choice

of apricot or strawberry topping

LE UOVA

UOVA IN CAMICIA
40qaR

UOVA AL TEGAMINO (Sunny Side-Up) 35qaR

UOVA STRAPAZZATE (Scrambled Egg)
Scrambled egg served with a cherry tomato gratin & homemade otto bread

39qaR

FRITTATA 35qaR
plain omelette served with tomato gratin and mixed green salad

FRITTATA DI SPINACI
fresh spinach and tomato omelette with parmigiano salsa and
mixed green salad

EXTRAS:

Tomatoes
Onions

Sauteed mushroom

Roasted mix capsicum

Veal bacon

BRESAOLA POACHED EGG

SMOKED SALMON POACHED EGG 40qaR

a trio of fried eggs served with mixed green salad

- or create your own -

Our signature egg dishes, Italian style

Our homemade ciabatta bread topped with beef bresaola, two poached eggs and
parmigiano salsa served with mixed green salad 

Our homemade ciabatta bread topped with smoked salmon, two poached eggs and
hollandaise sauce served with mixed green salad

40qaR

FRITTATA DI ZUCCHINE
green zucchini and fresh basil omelette with cherry tomatoes
and mixed green salad

39qaR

Mozzarella cheese
Smoked salmon

Beef bresaola

5qaR
5qaR
6qaR

6qaR

6qaR
8qaR

15qaR
15qaR
15qaR

22qaR

MACEDONIA
fresh fruit salad

Sundried tomatoes

24qAR

YOGURT CON
FRUTTA E GRANOLA

yogurt with cereal
and fresh berries

19qaR

Breakfast is served from 9:00am to 12:00pm, Saturday-Thursday
from 9:00am TO 11:30am on Friday



I MINI PANINI

I SALUMI E I FORMAGGI 

CORNETTO

Homemade, based on a traditional Italian
recipe giving a texture that is both crisp and soft

GIRELLA
glazed with apricot jam

CORNETTO ALLA CREMA 

CORNETTO ALLA MARMELLATA

il cornetto

custard croissant

apricot jam croissant

plain croissant

11qar

9qar

12qar

12qar

POMODORO E MOZZARELLA   
fresh mozzarella cheese, tomatoes and pesto sauce in our homemade mini ciabatta bread

BURRATA E BRESAOLA
straciatella di burrata, beef bresaola, plum tomatoes and pesto sauce in our homemade 
mini foccacia bread

CAPRESE
fresh mozzarella fior di latte, tomatoes and fresh basil, drizzled with extra virgin olive oil

SALMONE AFFUMICATO
smoked salmon, capers and red onion served with mixed green salad, homemade rustic bread 

and lemon wedges

LA MOZZARELLA DI BUFALA
buffalo mozzarella over mixed green salad and tomatoes drizzled with extra virgin olive oil

BRESAOLA, PARMIGIANO E RUCOLA
beef bresaola, wild rocket leaves, shaved parmiggiano reggiano d.o.p. drizzled with extra 

virgin olive oil

LATTICINI  FRESCHI
burrata, buffalo mozzarella, ricotta topped with honey and pan fried tomino cheese,

served with cherry tomatoes, wild rocket leaves, and our homemade rustic bread

CARPACCIO DI POMODORO E BURRATA
burrata cheese over sliced tomatoes and fresh basil drizzled with extra virgin olive oil

BRESAOLA E BUFALA
beef bresaola, buffalo mozzarella and wild rocket leaves, topped with shaved parmigiano 

reggiano d.o.p. drizzled with extra virgin olive oil

26qaR

39qaR

39Qar

40Qar

59Qar

59Qar

65Qar

65Qar

69Qar

*All mini-panini are served with mixed green salad



Draw your favourite Food to create the perfect plate!

SEARCH & LEARN your favourite fruits... in Italian!

LA PIZZA DI EATALY
Can you spot 6 di�erences?

Help Fulvio the bread reach
the Nutella Jar quickly!
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BANANA

ARANCIA

PERA

A

MELA

CILIEGIA

KIWI

CIAO!
Il mio nome è... (My name is...)

B



 BAMBINI

www.eatalyarabia.com

At Eataly, we believe that kids should 
also experience authentic Italian 
dishes, prepared with high quality and 

fresh ingredients. 

22QaR

22QaR

22QaR

25QaR

29QaR

36QaR

25QaR

LE VERDURE
MINESTRONE GENOVESE
Minestrone soup drizzled with pesto sauce

ZUPPA DEL GIORNO
Please ask your waiter for our
daily soup selection market price

IL FRITTO

25QaR

19QaR

Breaded fried calamari
FRITTO DI CALAMARI 26QaR

Homemade potato chips
PATATINA TONDA

Deep fried mozzarella, served with
“Antonella” tomato sauce  

MOZZARELLE FRITTE

POLLO ALLA GRIGLIA 45QaR

Grilled beef fillet skewers with mixed capsicums
served with mashed potatoes and extra virgin
olive oil

SPIEDINI DI MANZO 45QaR

LA CARNE

LA PASTA
PENNE ALLA BOLOGNESE

PENNE POMODORO 
E BASILICO

PENNE SALSA BIANCA

“Afeltra” penne pasta served with traditional
Bolognese sauce

“Afeltra” penne pasta with “Antonella” tomato 
sauce and basil

“Afeltra” penne pasta with white sauce and
Parmigiano Reggiano D.O.P. 

PENNE AL PESTO
“Afeltra” penne pasta with homemade 
pesto sauce

LA PIZZA

SALSICCIA E FUNGHI
Beef sausage, mozzarella fior di latte,
“Antonella” tomato sauce, mushrooms
and fresh basil

PIZZA MARGHERITA
“Antonella” tomato sauce, mozzarella
fior di latte and basil

Grilled corn-fed half chicken breast
served with mashed potatoes

LA MOZZARELLA
LA MOZZARELLA FIOR DI LATTE

25QaR
Mozzarella fior di latte, fresh tomatoes, mixed
green salad with extra virgin olive oil

MENU
PER I

12 years and under

Some of our products may contain nuts or traces of nuts.

EATALY DOHA
GROUND FLOOR, ENTERTAINMENT ARENA,

MALL OF QATAR

+974 4021 4700



ابحث و تعلم عن فاكهتك المفضلة .....باللغة ا�يطالية!

ارسم الطعام المفضل لديك لتحصل على الوجبة المثالية

قم بايصال الخبز الى علبة النوتيال

قم بايجاد ٦ فوارق بين القطعتين

BANANA

ARANCIA

PERA

A

MELA

CILIEGIA

KIWI

B

CIAO!
Il mio nome è...

(اسمي..... )
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www.eatalyarabia.com
Some of our products may contain nuts or traces of nuts.

25      ريال

22      ريال

22      ريال

22      ريال

36      ريال

29      ريال

25      ريال

25      ريال

سعر السوق

26      ريال

45      ريال

45  ريال

ما دون  ال12 سنة

EATALY DOHA
GROUND FLOOR, ENTERTAINMENT ARENA,

MALL OF QATAR

+974 4021 4700

25      ريال

19     ريال

بوّلو آال غريلي
لحم صدر دجاج مغّذى لى الذزة ومشوي مع بطاطس مهروسة

ال موزاريال فيور دي التيه
جبنة موزاريال مصنوعة  من حليب البقر الطازج، طماطم طازجة،

سلطة خضراء مشكلة تقدم مع زيت الزيتون البكر الممتاز

ال موزاريــال

ال كـارنـي

إيل فريتـو

موزاريال فريتي
جبنة موزاريال مقلية، تقدم مع صلصة الطماطم

فريتو دي كلماري
كلماري مقلي ومغلف بفتات الخبز

باتاتينا توندا
رقائق بطاطس مقلية محضرة على الطريقة المنزلية تقدم

مع كتشاب ”سيريال تيرا“

في مطعم إيتالي، نؤمن بأن ا·طفال يجب أن يجربوا ا·طباق ا�يطالية
ا·صلية المحضرة من مكونات طازجة وعالية الجودة

سبيديني دي مانزو 
أسياخ لحم بقري مشوي وفلفل رومي مشّكل مع بطاطس

 مهروسة وزيت زيتون بكر ممتاز

سالسيتشيا إي فونغي 
لحم بقري جبنة موزريال مصنوعة من حليب البقر الطازج

 صلصة طماطم ”أنتونيال“فطر وريحان طازج

بـاسـتــــا ال 

ليه فيردوري

بيني َاال بولونيزي
بيني ”أفيلترا“ مع صلصة بولونيزي التقليدية

بيني بومودورو إي باسيليكو
بيني ”أفيلترا“ مع صلصة الطماطم ”أنتونيال“ والريحان

بيني سالسا بيانكا
بيني ”أفيلترا“ مع الصلصة البيضاء وجبنة بارميجيانو ريجيانو

بيني َال بيستو (جديد)
معكرونة بيني ”أفيلترا“ مع صلصة بيستو الطازجة

بيتزا مارغريتا
صلصة الطماطم ”أنتونيال“، جبنة موزاريال مصنوعة من

حليب البقر الطازج والريحان

جينوفيزي مينيستروني 
شوربة مينيستروني مع صلصة البيستو

زوبا ديل جيورنو
اسألو النادل عن شوربة اليوم



شاي مثلج

العصائر الطازجة

ميـــاه

مشروبات طبيعية

 

اكـــوا بــــانا 500 مل / 15
اكـــوا بــــانا 1000 مل / 22

سان بيليغرينو 500 مل / 15
سان بيليغرينو 1000 مل / 25

موجيتوز

 

بومبلمو روزا / 29
شراب الغريب فروت  عصير الغريب فروت مع التونك

باشن فروت بريز / 32
 شراب الباشن فروت عصير الحامض شراب التوت والباشن فروت الطازج ,مع المياه الغازية

هيوغو / 32
شراب زهر الخمان ممزوج مع أوراق نعناع وشراب زنجبيل غازي

كيوي ليتشي بازيل سماش / 32
كيوي، ليمون، اوراق الريحان، مياه غازية، ليتشي و التوت البري

ستروباري موجيتو / 32
شراب الفراولة، عصير الليمون الطازج ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

رازبيري بوموغرانيت / 26

جزر / 22
بطيخ / 22

ليموناضة / 21
برتقال / 22

ليموناضة بالنعناع / 22

تفاح / 26
مانجو / 22
فراولة / 29

توت أحمر وأسود / 30
أفوكادو / 32

رمان / 40

شراب الشاي البارد بنكهة التوت ممزوج مع شراب الرمان
أوراق النعناع وشرائح الليمون

إيزوال تروبيكالي / 26
أناناس ممزوج مع البرتقال ومانغو

بريالنتي / 22
 برتقال وجزر

عصير طماطمعصير ليمون طبيعي

بيتش / 22
شراب الشاي البارد بنكهة الدراق والزنجبيل الطازج

ليمون أند واترلمون / 22
 شراب الشاي البارد بنكهة الليمون ممزوج مع شراب

وشرائح البطيخ

فيرجن موجيتو / 28
 عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع 

باشن فروت موجيتو / 34
 شراب الباشن, باشن فروت طازج مع عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

بلوبري اند واترملون موجيتو / 32
شراب التوت و البطيخ مع عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

أبل منت سبالش / 32
 

الليمون، أوراق النعناع مع المياه الغازية

ميالنو / 29
شراب التوت االسود ممزوج مع عصير التوت البري، أوراق النعناع والمياه الغازية

نياسكا 250 مل / 9باوليتـــــي ليمونــــاتا 250 مل / 19

 
سان بيليغرينو

أرانشيـــــــاتا 200 مل / 18ليمونـــــــاتا 200 مل / 18 أرانشيـــــاتا روســـا 200 مل / 18



سبيسيالي فريدي

كافيه فيلترو دريب / 17
قهوة مقطرة تقدم في كوب: لمذاق خفيف يدوم طويالً

إسبريسو إيلي ديكافييناتو / 16
0٫05 ٪ كافيين

إسبريسو إيلي االميريكانا / 19
إيلي إسبريسو يقدم مع إبريق ماء ساخن: أضف الكمية التي تريدها لقهوة

بأسلوب أمريكي

إسبريسو إيلي دوبيو / 19
متعة ممزوجة من مذاق إيلي في كوب متوسط الحجم

التيه ماكياتو / 21
حليب مخفوق ساخن يقدم في كوب زجاجي مع إيلي إسبريسو

(مشروبات ساخنة)

(مشروبات باردة)

كابوتشينو / 19
حليب طازج مع إيلي إسبريسو ذات جودة عالية، مزيج من النكهات البسيطة والغنية

دولتشي فوندنتي / 20
 إيلي إسبريسو مع الحليب، بودرة الكاكاو وأصابع البسكويت. حليب مخفوق

مع القرفة المطحونة

هاف أند هاف وينتر / 20
 طبقة من الشوكوالتة الساخنة مع إيلي إسبريسو مخفوق ومحلى قليالً. إنه كوب

غني بمذاق رائع

كوكوال ال كافيه / 20
قطرة من حليب جوز الهند الدافئ مع إيلي إسبريسو في كوب مغطى بالكريمة  

فرابيه أل كافيه / 20
 إيلي دبل إسبريسو مخفوق مع قصب السكر والثلج لمذاق من الفرابيه

الكريمي السلس

الفوغاتو / 22

إختيـــــــــارك من مجمــــــــوعة الشــــــــــاي لدينــــــــــا / 17

 
ببطئ في إيلي إسبريسو المغطى بالكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو  

إسبريسو تيراميسو / 20
 ملعقتك ستغرق في هذا المزيج اللذيذ من االيس كريم، أصابع البسكويت وطبقة

مزدوجة من إيلي إسبريسو مع بودرة الكاكاو

إسبريسو إيلي سينجل/ لونغو   15 / 17

إي كالسيكي

سبيسيالي كالدي

إكتشف مذاق إيلي إسبريسو مع الحليب المخفوق
الساخن، الكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو. كما هي

كابوتشينو فينيسيه / 20

طبقة من الشوكوالتة الباردة مغطاة، بفرابيه إيلي

طبقات تمنحك السعادة

هاف أند هاف سمر / 20

شاي



باستيشيريا

ديبلوماتيكو / 19
حلوة محلية الصنع مقرمشة محشوة بالكسترد، مخلوطة مع  

بنا كوتا / 15
5 ريال  

( كرامل، مانجو، شوكوالته وهالم التوت )ز

كروستاتينا إي فروتي دي بوسكو / 25
 فطيرة من الكريمة محلية الصنع، مغلفة باالفستق ويعلوها

التوت الطازج، العنب البري والفراولة

ترانشيتو ال بيستاكيو / 26
 كعكة الفستق واللوز االسفنجية، يعلوها الفستق، الكاسترد

الكالسيكي والتوت الطازج

كانولو ال شوكوالتو / 19
 بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة ريكوتا الحلوة

ورقائق الشوكوالتة

تشيزكيك ايستيفا اال فراجوال / 19
 كعكة الجبن التقليدية مصنوعة من اللبن ( الزبادي )، جبن

الريكوتا، البسكويت وكريم الفراولة

فيرينا تيراتيسو / 19
 جبنة كريمة بنكهة القهوة محلية الصنع، كعكة إسفنجية

 يعلوها مسحوق الكاكاو

كانولو سيتشيليانو / 19
 بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة ريكوتا الحلوة

ورقائق الشوكوالتة مع الفستق والبرتقال

غوفري كون نوتيال / 22
ويفلز بالنوتيال 

قم بإغناء طلبك بأي
من إضافتك المفضلة

قم بإغناء طلبك بأي
من إضافتك المفضلة

كريب كون نوتيال / 24
كريب محشو بالنوتيال

بريوش / 14
كرواسون محشو بالنوتيال

تورتينو أل كوكو / 19
مافين مع جوز الهند والنوتيال

كروستاتينا / 16
تارت محشو بالنوتيال

ساكوتينو / 17
كرواسون مربع محشو بالنوتيال

كانولو / 19

مــــــوز / 5     فستــــق / 5     فراولــــة / 12     تـــوت بــري مشكــــل / 19     جيالتــــــو / 19

كانولو التقليدية محشوة بالنوتيال والفستق  

باتشيو دي داما / 16
كوكيز محشو بالنوتيال

فراغوال إي نوتيال / 32
فراولة مع الكريما والنوتيال

قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا  

كروستاتينا بيستاكيو اي فروجولي / 19
فطيره الكريمة محلية الصنع، مغلفة بالفستق وتعلوها الفراولة

تيراميسو اال فراغوال / 19
 جبنة كريمة بنكهة الفراولة محلية الصنع، كعكة إسفنجية

يعلوها هالم الفراولة

ديابيال / 24
كعكة إسفنجية بالشوكوالته ومعجون البندق مع البندق المحمص

والشوكوالتة البيضاء


