
ال موزريال دي بوفاال / 68
 جبنة الموزاريال من حليب الجاموس فوق ثالثة أنواع من الطماطم الطازجة مع زيت الزيتون

والريحان الطازج
كارباتشو دي بومودورو إي بوراتا / 73 

جبنة البوراتا فوق شرائح الطماطم والريحان الطازج، رذاذ مع زيت الزيتون البكر الممتاز
بارميجانا دي ميالنزاني / 68

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 / 52 
كريات موزاريال مقلية تقدم مع صلصة الطماطم الحارة

فريتو دي كاالما ري / ٥٢ 
ا¦كثر مبيعا لدينا، حبار مقلي يقدم مع صلصة الليمون محلية الصنع 

بروشيتا ال بومودورو / ٤١
شرائح الخبز ا©يطالية التقليدية مشوية تقدم مع الطماطم الكرزية ومزيج الريحان الطازج

مينستروني آال جينوفيزي / ٣٧
حساء الخضار التقليدي مع صلصة البيستو

كارباتشو دي مانزو / ٧٣
شرائح فيليه رقيقة من لحم البقر، أوراق الجرجير البرية، فطر، وجبنة البارميجيانو

ريجيانو مع رذاذ من زيت الزيتون البكر الممتاز
زوبا دي بومودورو  / ٢٨

حساء الطماطم تعلوها فوندوتا دي فورماجيو وريحان طازج

الحساء اليومي / ٣٧
إسال النادل عن الحساء اليومي

إنساالتا دي كينوا / 52
خليط من الكينوا السوداء والبيضاء مع الطماطم الكرزية، الجزر، الكوسا، الفجل ا¦حمر، خس 

وريحان طازج ممزوج بالخل والعسل
إنساالتا إيليغانتي / ٥٢  

إجاص طازج،  سلطة خضراء، أوراق الجرجير البري وجبنة البارميجيانو ريجيانو مع الجوز ممزوج 
بخل البلسميك

بومودورو إي موزريال / ٦٢ 
جبنة الموزاريال الطازجة،  طماطم، زيتون أخضر وسلطة خضراء مع صلصة البلسميك والريحان

إنساالتا دي سبيناتشي / ٦٢
سبانخ صغير طازج، جبنة الغورغونزوال، تفاح أخضر، طماطم مجففة وهندباء مع الجوز تقدم مع 

صلصة البلسميك

إنساالتا دي بولو / ٦٢
صدر دجاج مشوي متبل با¦عشاب الطازجة يتم تقديمها مع بذور الرمان، الفجل، السلطة 

الخضراء والبرتقال مع صلصة البلسميك

تونو إي تشيبولي / ٦٨
تونة كاليبو مع سلطة خضراء مشكلة، بصل أحمر، لوبيا خضراء، طماطم، فلفل أصفر

وزيتون تاجياسكا مع صلصة الليمون

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

بريساوال بارمجيانو إي ريكوال / 61

إنساالتا دي كابرينو / 58
سلطة الشمندر وجبنة الماعز مع الجرجير،

جبنة البارميجيانو  ريجيانو، البرتقال،
الطماطم المجففة، الفجل ا¦حمر ممزوج

بخل البلسميك والبرتقال

سمك السلمون االسكتلندي المدخن، سلطة
ا¦فوكادو مع الخيار،  الطماطم الكرزية، الجزر

وصلصة الليمون

إنساالتا كون سالموني
أفوميكاتو إي افوكادو / 62

شرائح  ا¦خطبوط الرقيقة المطبوخة،
أوراق الجرجير، نبات الكبر وزيتون أسود

مع صلصة الليمون الخفيفة

كرباشيو دي بولبو / 62

كرات ا¦رز بالزعفران، مقلية، محشوة 
بالجبنة واللحم ومقرمشة، تقدم مع صلصة 

الطماطم اللذيذة

آرانشيني / 41

أنـتـيـبــاسـتي

لـي إنســـاالتـي

جديد

جديد

جديد

جديد

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

انتيباستي سيلكشن / 104 (تقدم لشخصين)ء
 مزيج شهي من الكاالماري المقلي،  باتاتينا توندا، كرات ا¦رانشينو، موزاريال فيور
 دي التيه، الجرجير يعلوها جبنة البريساوال، جبنة البارميجيانو ريجيانو،  الطماطم

الكرزية مع أصابع الخبر المخبوزة لدينا

جديد

جميع ا§سعار هي بالدرهم ا¤ماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة

ليغوري / ٤٧
جبنة موزاريال مصنوعة من حليب البقر الطازج طماطم مجففة وصلصة البيستو

مع خبز تشاباتا الطازج التقليدي
   

بوراتا إي بريساوال/ ٦٢
جبنة البوراتا، لحم بريساوال البقري، طماطم وصلصة البيستو مع خبز

تشاباتا الطازج التقليدي

إيـــل بانينـــو
جميع السندويشات تقدم مع السلطة الخضراء والبطاطس الرقيقة

بانينو دي بولو  / ٦٢
لحم دجاج مشوي مغّذى على الذرة، طماطم

مجّففة، أوراق الجرجير البّري، مايونيز،
صلصة بيستو وخبز تشاباتا الطازج التقليدي



بوكاتيني آل بومودورو إي بازليكو / 52
معكرونة بوكاتيني لذيذة مع صلصة الطماطم والريحان الطازج

سباغيتي اال كاربونارا إي تارتوفو / 94
معكرونة مع صلصة الكاربونارا التقليدية ولحم العجل المدخن مع الكمأة السوداء

سباغيتي آليو إي آوليو / 52 
 معكرونة كالسيكية وخفيفة تقدم مع الثوم، الفلفل الحار وزيت الزيتون البكر الممتاز

ريغاتوني آل ارابياتا / 52
معكرونة ريغاتوني مع رقائق الفلفل الحار وصلصة الطماطم 

ريغاتوني آال بولونيز / 62
معكرونة ريغاتوني أفيلترا مع صلصة البولونيز التقليدية

رافيولي  أل بستو ليكيدو / 62
معكرونة رافيولي محلية الصنع محشوة بجبنة المسكربوني، صلصة الريحان والزبدة تقدم مع 

البطاطس المهروسة، الفاصولياء الخضراء والصنوبر المحمص

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

باكيري كون غامبري، بورشيني إي روكوال / 89
باكيري مع الروبيان، فطر البورشيني وصلصة الجرجير

نيوكي دي بتاتي كون فيتيلو برازاتو / 73
بطاطاس نيوكي تقدم مع لحم العجل

باستا دل جيورنو / سعر السوق 
إسأل النادل عن الطبق اليومي

رز مع الخرشوف، سجق بقري وبقدونس

ريزوتو كارتشوفي
إي سالسيشيـــا / ٦٢

جديد

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

ال بيتـــزا

ال باستـــا

إل ريزوتـــو

مارغريتا / 62
صلصة طماطم، موزاريال فيور دي التيه وريحان طازج

بوفالينا / 73
صلصة طماطم، جبنة الموزاريال من حليب الجاموس مع الريحان الطازج

فيجيتاريانا / 73
صلصة طماطم، موزاريال فيور دي التيه،  باذنجان مشوي، كوسا مشوية، فلفل مشكل مشوي

وطماطم كرزية طازجة

سالسيتشيا إي فونغي / 73
صلصة طماطم، نقانق لحم بقري، موزاريال فيور دي التيه،  فطر وريحان طازج

بيتزا بولييزي / 79
صلصة طماطم صفراء، جبنة البوراتا طماطم مجففة وريحان

بريساوال / 83
جبنة موزاريال طازجة بريساوال اللحم البقري أوراق الجرجير وجبنة البارجيانو ريجيانو

بيتزا دل جيورنو / سعر السوق 
إسأل النادل عن الطبق اليومي

 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

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 / 73

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

تاجياسكا، عجينة الخرشوف، سجق بقري
مع  البقدونس والريحان

بيتزا اال مورجيانا / 83

جديد

جديد

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

والريحان الطازج

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 / ٧٣

جديد

جديد

ريزوتو آي فونجي / 68
رز مع تشكيلة من الفطر وجبنة البارمجيانو ريجيانو

ريزوتو دل جيورنو / سعر السوق  
إسأل النادل عن الطبق اليومي

جميع ا§سعار هي بالدرهم ا¤ماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة

إضـافـات
تونـــــة/ 21   سالسيتشيـــــــا/ 10   بريســـــاوال/ 19   سالمــــي/ 19   فطـــر/ 8   كمـــأة ســوداء/ 25   بوفــــالو موزاريــــــال/ 19

بصـــــل/ 5   زيتـــــون أســـــــود/ 8   جبنـــة الموزاريــــال/ 15   بوراتـــــا/ 25

تونو / 69
تونة كاليبو، صلصة طماطم، موزريال

فيور دي التيه، بصل وريحان طازج

باكيري إي فونجي كون
فوندوتــا دي بارميجيـانو / 73

معكرونة باكيري محلية الصنع مع
صلصة الغرانا بدانو  والفطر



جامبري اال جريليا / ١٣١
جديد

روبيان كبير مشوي يقدم مع سلطة مشكلة
وصلصة لليمون 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

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

كوتليتا آال ميالنازي / 125

هذا هو تخصصنا. لحم عجل مطهو ببطئ
تقليدي يقدم مع ا¦رز بالزعفران وبجانبه غريموالتا

أوسوبوكو آال ميالنازي / 131

ال كارني

ا§طبــاق الجــانبية

بولو آروستو / 79
نصف فروج عصاري وطري مشوي ومتبل مع االعشاب يأتي مع طبق جانبي من إختياركم

بولو دوراتو / 89
صدور دجاج عصارية وطرية مشوية ومتبلة با¦عشاب الطازجة تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

 
تاغلياتا دي مانزو  / 115

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

بستيكا دي مانزو / 115
شريحة اللحم المفضلة لدينا، ٢٨٠ غرام من ا¦ضالع مشوية تأتي مع طبق جانبي من إختياركم

بطاطس محمصة / بطاطس مهروسة
خضروات مطهية / سلطة خضار

جديد

أنيلو برازاتو / 121
لحم غنم مطهو ببطئ فوق البطاطس

المهروسة ويقدم معها الصلصة الخاصة بنا

إيــل بيــشي

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

 

ا§طبــاق الجــانبية
 بطاطس محمصة / بطاطس مهروسة

خضروات مطهية / سلطة خضار

برانزينو آل فورنو / 125
سمك قاروص مشوي في الفرن يقدم مع الطماطم

الكرزية، زيتون أسود ونبات الكبر يأتي مع طبق
جانبي من إختياركم

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 / ٢٦٣جديد
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

جميع ا§سعار هي بالدرهم ا¤ماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة



قائمـــــــــــة الفطــــــــــور

ال اوفا
اوفا ال تيجمانيو / ٣٩

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

روستيك / ٢٩
.جبنة موزاريال فيور دي التيه، طماطم كرزية، زيتون تاجاياسكا، جبنة البارميجيانو ريجيانو وريحان طازج

تريكولوري / ٢٩
جبنة موزاريال فيور دي التيه، لحم بقري، طماطم كرزية، أوراق الجرجير البرية وزيت زيتون بكر ممتاز

بانينو تيكينو إي فورماجو / ٥٤
لحم الديك الرومي مع جبنة الفونتينا السائلة، خردل، بشاميل، طماطم مجففة، بيستو بالريحان وخس

بانينو بومودورو إي موزاريال / ٤٩
جبنة الموزاريال الطازجة، طماطم مع صلصة البيستو

بانينو سالمون أفوميكاتو
إي أفوكادو / ٥٤
سالمون مدخن، أفوكادو مع جبنة سائلة

بريزاوال بومودوريني إي بوراتا / ٢٩
صلصة طماطم، جبنة البوراتا لحم بريزاوال
البقري، طماطم كرزية، ريحان طازج
وأوراق الجرجير البرية

سالسيتشيا إي بومودوريني / ٢٩
صلصة طماطم، جبنة البوراتا لحم بريزاوال

البقري، طماطم كرزية، ريحان طازج
وأوراق الجرجير البرية

كل البيض لدينا عضوي
ال بيتـــزا اال بـــاال

بيتزا تقليدية على الطراز الروماني

إيل بانيني
سندويشــات محليــــة الصنــــع

اوفا سترابازاتي كون فونجي إي تارتوفو نيرو / ٨٥
بيض مخفوق مع فطر مشكل وشرائح من الكمأة السوداء تقدم مع الطماطم الكرزية وخبز الروستيك

مع جبنة بيكورينو رومانو، جبنة البارميجيانو ريجيانو والفلفل ا£سود

كاميشا كون سالموني أفوميكيتو إي أفوكادو / ٥٩
بيض مسلوق مع سمك السلمون المدخن فوق  ا£فوكادو المهروسة، خبز الروستيك المشوي مغطاة

بالصلصة الهوالنديسي، أوراق الشبت والكابر المقلية

اوفا ال فورنو / ٦٤
بيض مخبوز مع صلصة طماطم ، باذنجان ، جبنة موزاريال طازجة وجبنة بارميجيانو ريجيانو تقدم مع

خبز الروستيك بالبيستو

موسلي كالسيكو / ٤٤
مويسلي كالسيكي مع الحليب والتوت الطازج

مقدونيا دي فروتا / ٣٠
سلطة فواكه

يوغورت كون فروتا إي غرانوال / ٤٤
زبادي مع الغرانوال والتوت

يوغورت ناتورالي / ٣٤
خياركم ما بين إضافة المشمش وإضافة الفراولة

فريتاتا / ٣٩
اومليت سادة تقدم مع طماطم كرزية ، أوراق الجرجير البرية وجبنة البارميجيانو ريجيانو

إسأل النادل عن االضافات المتاحة

ال فروتا

أوفا سترابازاتي / ٤٩
بيض مخفوق يقدم مع الطماطم الكرزية، فطر

و خبز الروستيك المشوي مع جبنة بيكورينو رومانو
جبنة البارميجيانو ريجيانو  والفلفل ا£سود

أوفا إن كاميشا كون
فونجي إي سبيناشي / ٥٤
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 بـــاال

كونتينانتالي / 65
 عصير برتقال طبيعي،  مشروب ساخن، أوملت،  إختيارك من

  الكرواسون وسلة خبز مع زبدة ومربى

جميع ا¥سعار هي بالدرهم ا¡ماراتي وتشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة
 قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات. في حالة الحساسية يرجى الرجوع الى فريقنا


