
بريساوال بارمجيانو إي ريكوال / 73
لحم البريساوال البقري،  أوراق الجرجير، جبنة البارمجيانو ريجيانو مع زيت الزيتون

بروشيتا ال بومودورو / 37
شرائح الخبز ا�يطالي التقليدية مشوية تقدم مع طماطم كرزية ومزيج الريحان الطازج

كرباشيو دي بولبو / 58
شرائح  ا�خطبوط الرقيقة المطبوخة، أوراق الجرجير، نبات الكبر وزيتون أسود مع صلصة 

الليمون الخفيفة

بارميجانا دي ميالنزاني / 62
طبق إيطالي كالسيكي، باذنجان مقلي، موزاريال فيور دي التيه، مخبوزة مع صلصة

الطماطم والريحان الطازج

باتاتينا توندا / 20
شرائح البطاطس  الذهبية  المقلية محلية الصنع فريدة من نوعها

بوكونتشيني  دي موزريال فريتي / 41
كريات موزريال مقلية تقدم مع صلصة الطماطم الحارة

فريتو دي كاالما ري / 52
ا�كثر مبيعا لدينا، حبار مقلي يقدم مع أوراق الجرجير وصلصة الليمون محلية الصنع

آرانشيني / ٤١
كرات ا�رز بالزعفران، مقلية، محشوة  بالجبنة واللحم ومقرمشة، تقدم مع صلصة 

الطماطم اللذيذة

مينستروني آال جينوفيزي / ٣١
حساء الخضار التقليدي مع صلصة البيستو

زوبا دي بومودورو / ٢٨
حساء الطماطم تعلوها فوندوتا دي فورماجيو وريحان طازج

الحساء اليومي / ٣٧
إسال النادل عن الحساء اليومي

إنساالتا دي سبيناتشي / ٥٢
سبانخ صغير طازج، جبنة الغورغونزوال، تفاح أخضر، طماطم مجففة وهندباء مع الجوز تقدم

مع صلصة البلسميك

إنساالتا دي كابرينو / 58
سلطة الشمندر وجبنة الماعز مع الجرجير، جبنة البارميجيانو  ريجيانو، البرتقال، الطماطم 

المجففة، الفجل ا�حمر ممزوج بخل البلسميك والبرتقال

بومودورو إي موزريال / ٥٨
جبنة الموزريال الطازجة،  طماطم، زيتون أخضر وسلطة خضراء مع صلصة البلسميك والريحان

إنساالتا دي بولو / 58
صدر دجاج مشوي متبل با�عشاب الطازجة يتم تقديمها مع بذور الرمان، فجل، طماطم 

كرزية، سلطة خضراء وبرتقال مع صلصة البلسميك 

إنساالتا إيليغانتي / 47
سمك السلمون االسكتلندي المدخن، سلطةإجاص طازج،  سلطة خضراء وجبنة البارميجيانو ريجيانو مع الجوز ممزوج بخل البلسميك

ا�فوكادو مع الخيار،  الطماطم الكرزية،
وصلصة الليمون

إنساالتا كون سالموني
أفوميكاتو إي افوكادو / 62

أنـتـيـبــاسـتي

لـي إنســـاالتـي

جديد

جديد

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

انتيباستي سيلكشن / 104
 مزيج شهي من الكاالماري المقلي،  باتاتينا توندا، كرات ا�رانشينو، موزاريال فيور
 دي التيه، الجرجير يعلوها جبنة البريساوال، جبنة البارميجيانو ريجيانو،  الطماطم

الكرزية  واصابع الخبر  المخبوزة لدينا

جديد

جديد

جديد

ال موزريال دي بوفاال / 62
جبنة الموزريال من حليب الجاموس فوق ثالثة
أنواع من الطماطم الطازجة مع زيت الزيتون

والريحان الطازج

إنساالتا دي كينوا / 47
خليط من الكينوا السوداء والبيضاء مع الطماطم

الكرزية، الجزر، الكوسا، الفجل ا�حمر، خس
وريحان طازج ممزوج بالخل والعسل

تونو إي تشيبولي / ٦٨
تونة كاليبو مع سلطة خضراء مشكلة، بصل أحمر،

لوبيا خضراء، طماطم، فلفل أصفر، وزيتون تاجياسكا
مع صلصة الليمون    

جميع ا¤سعار هي بالريال السعودي، جميع ا¤سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

كارباتشو دي
بومودورو إي بوراتا / ٧٣

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



معكرونة تالياتيلي محلية الصنع مع
صلصة الغرانا بدانو  والفطر

ال بيتـــزا

ال باستـــا

إل ريزوتـــو

مارغريتا / 52
صلصة طماطم، موزريال فيور دي التيه وريحان طازج

فيجيتاريانا / 62
 صلصة طماطم، موزريال فيور دي التيه،  باذنجان مشوي، كوسا مشوية، فلفل مشكل مشوي

وطماطم كرزية طازجة
كالزوني سيسيليانو / 68 
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

سالسيتشيا إي فونغي / 68
صلصة طماطم، نقانق لحم بقري، موزريال فيور دي التيه، جبنة سكامورزا، فطر وريحان طازج

بوفالينا / 68
صلصة طماطم، جبنة الموزريال من حليب الجاموس مع الريحان الطازج

بيتزا اال مورجيانا / 83
موزاريال فيور دي التيه، جبنة سكامورزا مدخنة، طماطم نصف مجففة، طماطم كرزية، زيتون 

تاجياسكا، عجينة الخرشوف، سجق بقري مع  البقدونس والريحان

بوراتا / 89
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، زيتون
تجياسكا، حبار وبلح البحر

بيتزا إي فروتي دي ماري / 94

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

المأكوالت البحرية الغنية

باكيري آالبسكاتورا / 94

تورتيلي  أل بستو ليكيدو / 68
معكرونة تورتيلي محلية الصنع محشوة بجبنة
المسكربوني، صلصة الريحان والزبدة تقدم مع

البطاطس المهروسة، الفاصولياء الخضراء
والصنوبر المحمص

تالياتيلي إي فونجي كون
فوندوتــا دي بارميجيـانو / ٦٨

جديد

جديد

جديد

بوكاتيني آل بومودورو إي بازليكو / 49
معكرونة بوكاتيني الذيذة مع صلصة الطماطم والريحان الطازج

سباغيتي اال كاربونارا / 68 
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 / 52
معكرونة ريغاتوني أفيلترا مع صلصة البولونيز التقليدية

الزانيا كالسيكا / 68
الزانيا طازجة بالبيض مخبوزة مع صلصة اللحم البقري وصلصة بيشاميل والبارميجيانو ريجيانو

رافيولي ريكوتا إي سبيناشي كــون بومــــاروال إي بــوراتا / ٧٣
معكرونة رافيولي محلية الصنع محشوة بجبنة الريكوتا والسبانخ تقدم مع صلصة الطماطم 

التي يتم تحضيرها يوميا، تعلوها جبنة البورتا والريحان الطازج

باستا دل جيورنو / سعر السوق 
إسأل النادل عن الطبق اليومي

ريزوتو كارتشوفي إي سالسيشيـــا / ٦٨
رز مع الخرشوف، سجق بقري وبقدونس

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

تونو / 69
تونة كاليبو، صلصة طماطم، موزريال

فيور دي التيه، بصل أحمل وريحان طازج

كواترو فرومادجي / 76
بيتزا بيضاء تعلوها تشكيلة من أربعة انواع

من  الجبنة االيطالية التقليدية

ريزوتو آي فونجي / 68
رز مع تشكيلة من الفطر وجبنة

البارمجيانو ريجيانو

جميع ا¤سعار هي بالريال السعودي، جميع ا¤سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

إضـافـات
سالسيتشيـــــــــا/ 10   بريســـــــــــاوال/ 25   فطــــــــــر/ 8    كمــــــــأة ســــــوداء/ 15   بوفـــــــالو موزاريـــــــــال/ 19

تونــــــــة / 21   بصـــــــــل/ 5   زيتـــــــــون أســـود/ 8   جبنة الموزاريــــــــــال/ 15   بوراتــــــــا/ 37



ال كارني

إيــل بيــشي

ا¤طبــاق الجــانبية

كوتليتا آال ميالنازي / 121
لحم العجل المقرمش مقلي، يقدم مع الجرجير، الطماطم الكرزية مع اختياركم للطبق الجانبي 

 
بولو دوراتو / 89

صدور دجاج عصارية وطرية مشوية ومتبلة با�عشاب الطازجة تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

تاغلياتا دي مانزو  / 125
شرائح لحم البقر تقدم مع الجرجير  والبلسميك تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

بستيكا دي مانزو / ١١٥
شريحة اللحم المفضلة لدينا، ٢٦٠ غرام من ا�ضالع مشوية تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

سالموني آل بياسترا / 89
سلمون مشوي مع صلصة سالموريليو تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

 
جامبري اال جريليا / ١٣١

روبيان كبير مشوي يقدم مع أوراق الجرجير، صلصة الليمون والبيستو يأتي مع طبق
 جانبي من إختياركم

بطاطس محمصة / بطاطس مهروسة
خضروات مطهية / سلطة خضار

ا¤طبــاق الجــانبية
 بطاطس محمصة / بطاطس مهروسة

خضروات مطهية / سلطة خضار

جديد

جديد

جميع ا¤سعار هي بالريال السعودي، جميع ا¤سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

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

تقدم لشخصين

الصحــون المشتــركة
إيطاليان فيست / 209

 إنها وليمة حقيقية! تمتع بمجموعة لذيذة من إثنين من البيتزا وإثنين من الباستا المختارين،
 تقدم مع مجموعة متنوعة من ا�نتيباستي الرائعة بما في ذلك جبنة البريسواال، موزاريال فيوري

 دي التيه، أرانشيني، بوكونتشيني دي موزريال و باتاتينا توندا

جديد فيورينتينا / ٢٣٦جديد
هذه هي شريحة اللحم البقري ا�كثر شعبية في إيطاليا.
١٫٢ كيلوجرام من لحم العظم مشوية حسب إختيارك

وتقدم مع شرائح  البطاطس المحمصة والسلطة المشكلة.
لنكهة ال تنتهي، نوصي أن تكون نصف مطهية

بولو آروستو / 73
نصف فروج عصاري وطري مشوي ومتبل مع االعشاب

يأتي مع طبق جانبي من إختياركم

أنيلو برازاتو / 121
لحم غنم مطهو ببطئ فوق البطاطس

المهروسة ويقدم معها الصلصة الخاصة بنا

برانزينو آل فورنو / 121
سمك قاروص مشوي في الفرن يقدم مع الطماطم الكرزية،
زيتون أسود ونبات الكبر يأتي مع طبق جانبي من إختياركم



Tomato sauce, burrata cheese, beef 
bresaola, cherry  tomato, fresh 

basil and wild rocket

BRESAOLA, POMODORINI
E BURRATA / 44

SALSICCIA E POMODORINI / 29
Fresh mozzarella fior di latte, homemade beef sausage, 
sun-dried tomato, wild rocket and extra 
virgin olive oil

LA PIZZA ALLA PALA
Traditional roman-style pizza

RUSTICA / 29
Fresh mozzarella fior di latte, cherry tomato, taggiasca olives, Parmigiano Reggiano D.O.P 
 and fresh basil

TRICOLORE / 29
Fresh mozzarella fior di latte, smoked turkey, cherry tomato, wild rocket and extra virgin olive oil

PANINO SALMONE AFFUMICATO
E AVOCADO / 59
Smoked salmon, mashed avocado and cream cheese 

BREAKFAST MENU

ALL PRICES ARE IN SAUDI RIYALS, ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT
Some of our products may contain nuts or traces of nuts. In case of allergies please consult our team

Yogurt with cereal and fresh berry toppings
YOGURT CON FRUTTA E GRANOLA / 44

Choice of apricot or strawberry toppings
YOGURT AL NATURALE / 16

Classic muesli with milk and fresh berry toppings
MUESLI CLASSICO / 44

Fruit salad
MACEDONIA DI FRUTTA / 29

LA FRUTTA

Fresh mozzarella, tomatoes and pesto sauce 
PANINO POMODORO E MOZZARELLA / 49

Turkey ham with melted fontina cheese, mustard, bechamel, sun-dried tomato, basil pesto 
and iceberg lettuce

PANINO TACCHINO E FORMAGGIO / 54

I PANINI
Our homemade sandwiches

Hot beverage and choice of viennoiserie
DELIZIOSA / 29 GUSTOSA / 49

Fresh orange juice, hot beverage
and  pizza alla pala

Fresh orange juice, hot beverage, choice of viennoiserie, 
bread basket with butter, jam and plain omelette

CONTINENTALE / 64

LE UOVA 

Scrambled eggs with mixed mushrooms and preserved black truffle served with cherry tomato 
and rustic bread with pecorino romano, Parmigiano Reggiano D.O.P and black pepper

UOVA STRAPAZZATE CON FUNGHI E 
TARTUFO NERO / 84

A trio of sunny side up fried eggs served with grilled rustic bread topped with smoked mozzarella c
heese, oregano, sun-dried tomato and wild rocket

UOVA AL TEGAMINO / 39

Poached eggs with smoked salmon in a bed of mashed avocado, grilled homemade rustic bread,
topped with hollandaise sauce, dill leaves and fried capers

UOVA IN CAMICIA CON SALMONE AFFUMICATO 
E AVOCADO / 59

Poached eggs in our homemade hashbrown potato 
with sauteed spinach and button mushroom, 

hollandaise sauce and fried cherry tomato

UOVA IN CAMICIA CON FUNGHI
E SPINACI / 54

Baked eggs with tomato sauce, eggplant, fresh mozzarella cheese and Parmigiano Reggiano 
D.O.P served with pesto rustic bread 

UOVA AL FORNO / 64

Plain omelette served with cherry tomato, wild rocket and Parmigiano Reggiano D.O.P
Ask your server for available toppings

FRITTATA / 35

Scrambled eggs served with cherry tomato, 
mushroom and our rustic bread grilled 
with pecorino romano, Parmigiano Reggiano 
D.O.P and black pepper

UOVA STRAPAZZATE / 49



قائمـــــــــــة الفطــــــــــور

ال اوفا
اوفا ال تيجمانيو / 39

ثالثة من البيض المقلي تقدم مع خبز الروستيك المشوي مغطاة بجبنة الموزاريال المدخنة ، توابل
طماطم مجففة وريحان بري

روستيك / 29
جبنة موزاريال فيور دي التيه، طماطم كرزية، زيتون تاجاياسكا، جبنة البارميجيانو ريجيانو وريحان طازج

تريكولوري / 29
جبنة موزاريال فيور دي التيه، لحم ديك رومي مدخن، طماطم كرزية، أوراق الجرجير البرية وزيت زيتون بكر

بانينو تيكينو إي فورماجو / 54
لحم الديك الرومي مع جبنة الفونتينا السائلة، خردل، بشاميل، طماطم مجففة، بيستو بالريحان وخس

بانينو بومودورو إي موزاريال / 49
جبنة الموزاريال الطازجة، طماطم مع صلصة البيستو

بانينو سالمون أفوميكاتو
إي أفوكادو / 59
سالمون مدخن، أفوكادو مع جبنة سائلة

بريزاوال بومودوريني إي بوراتا / 44
صلصة طماطم، جبنة البوراتا لحم بريزاوال
البقري، طماطم كرزية، ريحان طازج
وأوراق الجرجير البرية

سالسيتشيا إي بومودوريني / 29
صلصة طماطم، جبنة البوراتا لحم بريزاوال

البقري، طماطم كرزية، ريحان طازج
وأوراق الجرجير البرية

ال بيتـــزا اال بـــاال
بيتزا تقليدية على الطراز الروماني

إيل بانيني
سندويشــات محليــــة الصنــــع

اوفا سترابازاتي كون فونجي إي تارتوفو نيرو / 84
بيض مخفوق مع فطر مشكل وشرائح من الكمأة السوداء تقدم مع الطماطم الكرزية وخبز الروستيك

كاميشا كون سالموني أفوميكيتو إي أفوكادو / 59
بالصلصة الهوالنديسي، أوراق الشبت والكابر المقلية

اوفا ال فورنو / 64
بيض مخبوز مع صلصة طماطم ، باذنجان ، جبنة موزاريال طازجة وجبنة بارميجيانو ريجيانو تقدم مع

خبز الروستيك بالبيستو

موسلي كالسيكو / 44
مويسلي كالسيكي مع الحليب والتوت الطازج

مقدونيا دي فروتا / 29
سلطة فواكه

يوغورت كون فروتا إي غرانوال / 44
زبادي مع الغرانوال والتوت

يوغورت ناتورالي / 16
خياركم ما بين إضافة المشمش وإضافة الفراولة

فريتاتا / 35
اومليت سادة تقدم مع طماطم كرزية ، أوراق الجرجير البرية وجبنة البارميجيانو ريجيانو

إسأل النادل عن االضافات المتاحة

ال فروتا

أوفا سترابازاتي / 49
بيض مخفوق يقدم مع الطماطم الكرزية، فطر

و خبز الروستيك المشوي مع جبنة بيكورينو رومانو

أوفا إن كاميشا كون
فونجي إي سبيناشي / 54
بيض مسلوق مع البطاطس البنية المهروسة
وسبانخ سوتيه، فطر، صلصة هوالنديسي
وطماطم كرزية مقلية

ديليتسيوزا / 29
إختيارك من الكرواسون مع مشروب ساخن

جوستوزا / 49
عصير برتقال طبيعي مع مشروب ساخن

وبيتــزا اال بــاال

كونتينانتالي / 64
 عصير برتقال طبيعي،  مشروب ساخن، أوملت،  إختيارك من

  الكرواسون وسلة خبز مع زبدة ومربى

5٪ ضريبة القيمة المضافة
 قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا



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
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www.eatalyarabia.com

20    ريال

  20  ريال

20    ريال

  20  ريال

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

 صلصة طماطم ”أنتونيال“فطر وريحان طازج

31    ريال

20    ريال

20    ريال

20    ريال

سعر السوق

20    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

بـاسـتــــا ال 

ال بيتـزا

ليه فيردوري

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“

بيني َاال بولونيزي
بيني ”أفيلترا“ مع صلصة بولونيزي التقليدية

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

بيني كون فوندوتا دي بارميجيانو
بيني ”أفيلترا“ مع صلصة الغرانا بادانو

بيني َال بيستو
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

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

37    ريال

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

 مهروسة وزيت زيتون بكر ممتاز

47    ريال

ما دون  ال12 سنة

EATALY TAHLIA STREET
ALMAZ PLAZA

+966 11 293 1502

20    ريال

20    ريال
14    ريال زوبا دي بومودورو 

حساء الطماطم تعلوها فوندوتا دي فورماجيو  وريحان طازج

قد تحتــوي بعض منتجاتنــا على المكســـرات أو آثــار المكســـرات
 جميــع ا«سعــار تشمــل ٥% ضريبــة القيمــة المضــافة 



 

PEACH AND ROSE / 26
Peach ice tea syrup, rose syrup and fresh ginger

STRAWBERRY MOJITO / 34
Strawberry syrup, fresh lime, mint leaves, lemon juice
and soda with fresh strawberry

PASSION FRUIT MOJITO / 36
Mint leave, fresh passion fruit, green lime, passion fruit syrup,
lemon juice and soda water

VIRGIN MOJITO / 29
Mint leaves, green lime, sugar syrup, lemon juice and
soda water

LEMON AND 
WATERMELON / 26
Lemon ice tea syrup, watermelon syrup and 
 fresh watermelon 

ALL PRICES ARE IN SAUDI RIYALS, ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT

water

soft drinks

Kiwi, rantcho lemon with non dairy powder, fresh cucumber and mint leaves

Pineapple with basil leaves, green lime, cherry tomato and soda water.

signature drinks

Pineapple, ginger with fresh banana, smoked paprika and fresh orange juice
BANANANAS / 34

FRULLATO VERDE / 34 

Strawberry, wild mint with fresh pomegranate juice, mint leaves, pomegranate seeds and soda water

Passion fruit with non dairy powder, fresh celery and fresh green apple
FRULLATO DI MELA / 34 

RASPBERRY
POMEGRANATE / 26
Raspberry ice tea syrup, pomegranate syrup, with fresh lemon 
wedges and mint leaves

Pineapple, non dairy powder with fresh mango and coconut water
FRULLATO CARAIBICO / 34 

DUE STAGIONI / 34 

Peach, rantcho lemon with non dairy powder, 
fresh red apple, fresh mango and basil leaves

FRULLATO D'ESTATE / 34
 

ANANAS E POMODORINI MOJITO / 34

iced tea

mojitos

fresh juices
MINTED LEMONADE / 23

LEMONADE / 21

WATERMELON / 20

APPLE / 23

MANGO / 23

STRAWBERRY / 23CARROT / 

GRAPEFRUIT / 24

20

ORANGE / 22

MIXED BERRIES / 32

AVOCADO / 34

POMEGRANATE / 40

Pineapple blended with orange and mango
ISOLA TROPICALE / 25

Orange and carrots
BRILLANTE / 23

PAOLETTI LIMONATA 250ml / 20

  
 

ACQUA PANNA half liter / 12
ACQUA PANNA 1 liter / 23

SAN PELLEGRINO half liter / 16
SAN PELLEGRINO 1 liter / 26

MOLECOLA
CLASSICA 330ml / 25

NIASCA
MANDARINATA

250ml / 25

MOLECOLA SUGAR
FREE 330ml / 25

NIASCA
LIMONATA
250ml / 25

MILANO / 31
Blackberry syrup mixed with cranberry
juice & soda water topped with mint leaves



 

 

العصائر الطازجة

شاي مثلج

موجيتوز

فروالتو ديستاتي / ٣٤

مشروباتنا الخاصة

رازبيري بوموغرانيت / 26

ليموناضة بالنعناع / 23
ليموناضة / 21

بطيخ / 20
تفاح / 23

جزر / 20

مانجو / 23
برتقال / 22

أفوكادو / 34
فراولة / 23

رمان / 40توت أحمر وأسود / 32

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

إيزوال تروبيكالي / 25
أناناس ممزوج مع البرتقال ومانغو

بريالنتي / 23
 برتقال وجزر

بيتش أند روز / 26
شراب الشاي البارد بنكهة الدراق ممزوج مع شراب

الورد، والزنجبيل الطازج

ليمون أند واترلمون / 26
 شراب الشاي البارد بنكهة الليمون ممزوج مع شراب

البطيخ وشرائح البطيخ الطازج

أناناس إي بومودوريني إي موخيتو / 34
أناناس مع أوراق الريحان، ليمون أخضر، طماطم كرزية ومياه غازية

 خوخ، ليمون الرانتشو مع مسحوق الحليب
 خالي الدسم، تفاح أحمر طازج، مانجو طازجة

وأوراق الريحان

فروالتو دي ميال / 34 
باشين فروت مع مسحوق الحليب خالي الدسم، كرفس وتفاح أخضر طازج

باناناناس / 34
أناناس ، زنجبيل مع الموز الطازج، فلفل أحمر مدخن وعصير البرتقال الطازج

فروالتو فيردي / 34
كيوي، ليمون الرانتشو مع مسحوق الحليب خالي الدسم، الخيار الطازج وأوراق النعناع

دوي ستاجيوني / 34
فراولة، نعناع بري مع عصير الرمان الطازج، بذور الرمان ومياه غازية

فروالتو كارايبيكو / 34
أناناس مع مسحوق الحليب خالي الدسم، مانجو طازج ومياه جوز الهند

5٪ ضريبة القيمة المضافة

باوليتـــي ليمـــوناتا ٢٥٠ مل / ٢٠

ميـــاه

فيرجن موجيتو / ٢٩
 عصير الليمون ممزوج مع المياه الغازية وأوراق 

 النعناع

ستروباري موجيتو / ٣٤
شراب الفراولة، عصير الليمون الطازج ممزوج مع

المياه الغازية وأوراق النعناع

باشن فروت موجيتو / ٣٦
شراب الباشن, باشن فروت طازج مع عصير الليمون

 ممزوج مع المياه الغازية وأوراق النعناع

مشروبــات غازيــة
مولي كوال

كالسيكا 330 مل / 25 

مولي كوال خالي
من السكر 330 مل / 25 

نياسكا ليموناتا
250 مل / 25 

نياسكا مانداريناتــا
250 مل / 25 

جريب فروت / 24

اكـــوا بــــانا ٥٠٠ مل / ١٢
اكـــوا بــــانا ١٠٠٠ مل / ٢٣

سان بيليغرينو ٥٠٠ مل / ١٦
سان بيليغرينو ١٠٠٠ مل / ٢٦

 
ميالنو / 31

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



ESPRESSO illy DECAFFEINATO / 17

CAFFÈ FILTRO - DRIP / 18

ESPRESSO illy DOPPIO / 20

ESPRESSO illy ALL'AMERICANA / 20

CAPPUCCINO / 20

CAPPUCCINO VIENNESE / 21 DOLCE FONDENTE / 21

COCCOLA AL CAFFÈ / 21   

HALF & HALF WINTER / 21

FRAPPÈ AL CAFFÈ / 21

CHOOSE FROM OUR SELECTION OF INFUSED TEA / 18

ESPRESSO TIRAMISU / 21

L’AFFOGATO / 23

The unmistakable taste and aroma of illy espresso, but with less than 0.05% caffeine

ESPRESSO illy SINGLE / LUNGO   / 16
The illy blend featuring nine different types of Arabica beans

Drip-brewed coffee served in a mug:  for a light, long-lasting treat

Double your illy pleasure, in a medium-sized cup

illy espresso served with a jug of hot water: add as much as you like for an
american-style coffee

High-quality, fresh milk and illy espresso. An  unmistakable blend of flavours:
simple, rich and perfect

LATTE MACCHIATO / 22
Hot frothed milk served in a glass, with illy espresso

Espresso illy with milk, cocoa powder, and lady fingers biscuit. Frothed milk dusted with
cinnamon gives it a crown of sweetness

Double illy espresso blended with cane sugar and ice for a creamy, smooth frappe

A spot of warm coconut milk in a glass of illy espresso, topped with spiced whipped cream
for a journey to the far east

A bottom layer of hot chocolate with a slightly sweetened illy espresso frappe.
A thick cup of delight

Your spoon will sink into this smooth blend of ice cream, lady fingers, and a double
illy espresso dusted with cocoa powder

Your choice of milk, chocolate or coffee to add with a thick, dense cream which will
slowly melt into a shot of illy espresso, covered with whipped cream and cocoa powder

I CLASSICI

GLI SPECIALI CALDI

GLI SPECIALI FREDDI

TEA

( Hot specials )

( Cold specials )

HALF & HALF SUMMER / 21
A bottom layer of cold chocolate topped

with a slightly sweetened illy espresso frappe.
Layers of pleasure!

Discover an illy espresso underneath the hot
frothed milk and a mountain of whipped cream dusted

with cocoa as invented by the Viennese

CAFFE DOLCE VITA / 26
Now enjoy pairing your favourite coffee

with our parline collection!

ALL PRICES ARE IN SAUDI RIYALS, ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT



سبيسيالي فريدي

كافيه فيلترو دريب / 18
قهوة مقطرة تقدم في كوب: لمذاق خفيف يدوم طويالً

إسبريسو إيلي ديكافييناتو / 17
0٫05 ٪ كافيين

20 إسبريسو إيلي االميريكانا / 
إيلي إسبريسو يقدم مع إبريق ماء ساخن: أضف الكمية التي تريدها لقهوة بأسلوب أمريكي

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

التيه ماكياتو / 22
حليب مخفوق ساخن يقدم في كوب زجاجي مع إيلي إسبريسو

(مشروبات ساخنة)

(مشروبات باردة)

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

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

مع القرفة المطحونة

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

غني بمذاق رائع

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

فرابيه أل كافيه / 21
 إيلي دبل إسبريسو مخفوق مع قصب السكر والثلج لمذاق من الفرابيه

الكريمي السلس

الفوغاتو / 23

إختيـــــــــارك من مجمــــــــوعة الشــــــــــاي لدينــــــــــا / 18

 
 ببطئ في إيلي إسبريسو المغطى بالكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

إسبريسو تيراميسو / 21
 ملعقتك ستغرق في هذا المزيج اللذيذ من االيس كريم، أصابع البسكويت وطبقة

مزدوجة من إيلي إسبريسو مع بودرة الكاكاو

كافيه دولتشي فيتا / 26إسبريسو إيلي سينجل/ لونغو   / 16
إستمتع االن بالقهوة المفضلة لديك

 مع الشوكوالتة الرائعة

إي كالسيكي

سبيسيالي كالدي

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

21 كابوتشينو فينيسيه / 

طبقة من الشوكوالتة الباردة مغطاة، بفرابيه إيلي

طبقات تمنحك السعادة

هاف أند هاف سمر / 21

شاي

جميع ا½سعار هي بالريال السعودي، جميع ا½سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



GELATO

ALL PRICES ARE IN SAUDI RIYALS, ALL PRICES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT
Some of our products may contain nuts or traces of nuts. In case of allergies please consult our team

MARITOZZO CON LA PANNA / 13
Roman brioche with whipped cream

SPUMONE AL MASCARPONE / 19
Homemade mascarpone cream cheese with coffee topped with white chocolate 

CANNOLO AL CIOCCOLATO / 20
Traditional cannolo with chocolate ricotta cheese garnished with chocolate chips

COPPA DI FRUTTA / 34
Strawberry and mango gelato with whipped cream and strawberry syrup

COPPA GIANDUJA E BANANA / 34
Vanilla, cremino and gianduja gelato with whipped cream, banana dark Venchi chocolate
toppings and hazelnut grains

COPPA AL CARAMELLO / 34 
Vanilla with whipped cream, caramel toppings and nougatine grains

COPPA FRESCA ALLE FRAGOLE / 35
Vanilla gelato with whipped cream, fresh strawberries and Venchi chocaviar grains

COPPA CIOCCOLATO E NOCCIOLA / 35 
Gianduja,azteco and cremino gelato with whipped cream, Venchi chocaviar grains
and puff pastry

VERRINA TIRATISÙ / 20
Homemade mascarpone cream cheese with coffee sponge cake topped with cocoa powder

CANNOLO SICILIANO / 20
Traditional cannolo stuffed with sweet ricotta cheese, chocolate chips, Sicilian pistachio
and candied orange

FORESTA NERA / 25
Chocolate forest cake with chocolate mousse, cacao

biscuit and classic chantilly custard topped with cacao
powder and maraschino cherry

CROSTATINA AI FRUTTI
DI BOSCO E PISTACHIO / 26

Homemade tart wrapped with pistachio on
 a bed of pastry cream and topped with mixed berries

PANNA COTTA / 16
Traditional plain panna cotta
Add 6SAR for any additional flavour (caramel, mango, chocolate or raspberry jelly)

CIOCCO SFOGLIA / 26
Dark chocolate coated hazelnut and caramel custard topped with edible gold leaf

CROSTATINA PISTACCHIO E FRAGOLE / 25
Homemade tart wrapped with pistacchio on a bed of pastry cream and topped with strawberry

DIPLOMATICO / 20
Homemade crunchy puffed pastry with custard, whipped cream, rice biscuit and  fresh raspberry

BIGNE ALLA VANIGLIA
E FRAGOLA / 25

Baked choux pastry dough stuffed with sweetened
fresh strawberry and homemade strawberry mousse

BRIOCHE
SICILIANA CON GELATO / 31

Italian brioche with cremino, vanilla and
hazelnut gelato, whipped cream and

Venchi chocolate flakes

CANNOLO / 20
Traditional cannolo filled with nutella® and pistachio 

TORTINO AL COCCO / 20
Coconut cake filled with nutella®
BIGNÊ ALLA NUTELLA / 16
Choux pastry filled with nutella®
CROSTATINA / 20
Homemade tart filled with nutella®
SACCOTTINO / 20
Square croissant pastry filled with nutella®

BACIO DI DAMA / 23
Hazelnut cookie sandwiched together with nutella®

FRAGOLE E NUTELLA / 41
Fresh strawberries with whipped cream and nutella® 

CRÊPE CON NUTELLA / 26
Crepe spread with nutella® with toppings*

GOFFRE CON NUTELLA / 26
Goffre spread with nutella® with toppings*

*Banana / 5   Pistachio / 5   Strawberry / 13   Wild Berries / 16   Gelato / 21

  

FOCACCIA ALLA
NUTELLA FRAGOLA

E BANANA | 27
Focaccia filled with nutella®,

strawberry and banana

TORTA AL CIOCCOLATO
 E NUTELLA | 30

Hazelnut and banana
brownie with nutella®

TORTINO ALLA
NUTELLA / 26

Tower cake with nutella®, kiwi,  strawberry,
banana & hazelnut

BRIOCHE ALLA 
NUTELLA / 26

Brioche filled with nutella® 
and fresh berries

PASTICCERIA
Eataly’s traditional Italian pastries, cakes, and desserts that are as beautiful as they are delicious

CHEESECAKE ESTIVA
ALLE FRAGOLE / 20

Traditional cheesecake made with yoghurt, ricotta
cream, biscuit and strawberry cream

NEW

NEW

NEW

MARITOZZO CON LA PANNA E CIOCCOLATO / 20
Roman brioche with chocolate whipped cream

NEW



كروستـــاتينا إي فروتي
دي بوسكو إي بيستاكيو / 26

فطيرة من الكريمة محلية الصنع، مغلفة باالفستق
ويعلوها التوت الطازج، العنب البري والفراولة

باستيشيـــريا
 معجنــــات، كعــــك وحلويــــــــات إيطاليـــــة تقليديــــــة من إيتــــــــــالي

ماريتوزو كون ال بانا / 13
خبز بريوش روماني مع الكريمة

ماريتوزو كون ال بانا إي شوكوالتو / 20
خبز بريوش روماني مع كريمة الشوكوالتة

كانولو ال شوكوالتو / 20
بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة الريكوتا ورقائق الشوكوالتة

فيرينا تيراتيسو / 20
كريمة جبنة الماسكاربوني محلية الصنع مع كعكة القهوة ا�سفنجية، يعلوها مسحوق الكاكاو

كانولو سيشيليانو / 20
بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة الريكوتا، رقائق الشوكوالتة مع الفستق وحلوى البرتقال

سبوموني ال ماسكاربوني / 19
كريمة جبنة الماسكاربوني محلية الصنع مع القهوة وتعلوها الشوكوالتة البيضاء

بنا كوتا / 16
لدينا عدة نكهات لبنا كوتا التقليدية من إختيارك ل¦ضافة 6 ريــال ( كرامل، مانجو، شوكوالته وهالم التوت )ز

تشوكو سفوليا / 26
شوكوالتة داكنة مغلفة بالبندق والكراميل وتعلوها أوراق الذهب الصالحة ل©كل

ديبلوماتيكو / 20
حلوة محلية الصنع مقرمشة محشوة بالكسترد ومخلوطة مع الكريمة المخفوقة وبسكويت

ا°رز ويعلوها التوت الطازج

كوستانتينا بيستاشيو اي فروجولي / 25
فطيرة الكريمة محلية الصنع، مغلفة بالفستق وتعلوها الفراولة

كانولو / 20
كانولــــو التقليديـــة محشـــوة بالنوتيــــال والفستـــق

تورتينو أل كوكو / 20
مافيــــن مع جوز الهنــــد والنوتيـــــال

بينيه أال نوتيال / 16
حلوى الشو محشوة بالنوتيال

كروستاتينا / 20
تارت محشــــو بالنوتيـــال

ساكوتينو / 20
 كرواســــن مربع محشــــو بالنوتيـــال

باتشيو دي داما / 23
كوكيـــز بالبندق محشـــو بالنوتيـــــال

فراغوال إي نوتيال / 41
فراولـــة طازجة مع الكريمــــة المخفوقة والنوتيـــــال

كريب كون نوتيال / 26
كريب محشو بالنوتيال مع ا�ضافات@

غوفري كون نوتيال / 26
 ويفلز محشو بالنوتيال مع ا�ضافات@

@ مـوز / 5   فستق / 5   فراولة / 13   توت بري مشكل / 16   جيالتو / 21

كوبا دي فروتا / 34
مزيج من جيالتو الفراولة والمانجا تقدم مع الكريمة المخفوقة وشراب الفراولة المركز

كوبا جاندويا إي بنانا / 34
مزيج من جيالتو الفانيليا، كريمينو وجاندويا، تقدم مع كريمة مخفوقة، موز، وشوكوالتة

فينكي الداكنة ويعلوها حبوب البندق

كوبا ال كاراميلو / 34
جيالتو فانيليا تقدم مع كريمة مخفوقة، فينكي كاراميل وحبوب النوغا

كوبا فريسكا َالي فراغولي / 35
جيالتو فانيليا تقدم مع كريمة مخفوقة، فراولة طازجة وحبوب الشوكوالتة من فينكي

كوبا شوكوالتو إي نوكيوال / 35
جيالتو جاندويا، شوكوالتة داكنة ذو أساس مائي وكريمينو تقدم مع الكريمة المخفوقة

حبوب الشوكوالتة من فينكي وعجينة البف باستري

بريوش إيطالي مع جيالتو الكريمينو
الفانيليا والبندق، تقدم مع كريمة مخفوقة

 ورقائق شوكوالتة فينكي

بريـــوش
سيسيليانا كون جيالتو / 31

بريـــوش أال نوتيال / 26
 بريوش محشو بالنوتيال مع التوت الطازج

تورتينو أال نوتيال / 26
كعكة محشوة بالنوتيال مع كيوي

فراولة، موز وبندق

فوكاشيا أال نوتيال
فراغوال إي بنانا / 27

فوكاشيا محشوة بالنوتيال، فراولة وموز

تورتا أل شوكوالتو إي نوتيال / 30
  كعكة براوني بالبندق والموز مع النوتيال

جيــالتـــو

تشيزكيك إستيفا اال فراجوال / 20
 كعكة الجبن التقليدية المصنوعة من اللبن

كريمة جبنة الريكوتا مع البسكويت وكـــريمة الفـــراولة

فوريستا نيرا / ٢٥
 كعكة الشوكوالتة مع موس الشوكوالتة، بسكويت بالكاكاو

وكسترد شانتيلي الكالسيكية يعلوها مسحوق الكاكاو والكرز

 قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا
جميع ا¡سعار هي بالريال السعودي، جميع ا¡سعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة

  

بيجني اال فانيليا اي فروجوال / ٢٥
 خبز شوكس محشو بالكريمة مع

الفراولة الطازجة

جديد

جديد

جديد

جديد


