
سترابازاتي / 49
بيض مخفوق بالكريمة يقدم مع طماطم داترينو المكرملة واألعشاب الطازجة

جراتيناتا روزا / 49
بيض مطهو بالفرن مع صلصة أرابياتا الغنية وجبنة البارميزان الذائبة مع الخبز المقرمش

جراتيناتا بيانكا / 56
بيض مطهو بالفرن يعلوها بطاطس مقرمشة، جبنة بروفولوني فوندوتا مع الكرنب

فريتاتا تشيبولي / 46
أومليت إيطالي مع بصل مكرمل وجبنة جرانا بادانو

جراتيناتا روزا

فريتاتا تشيبولي

ال أوفــــــــــا

قائمــــــــة الفطــــــــور

نحن نستخدم البيض العضوي فقط من مصادر محلية وتقدم مع الطماطم الكرزية المكرملة واألعشاب



دل بانيتييـــــري
شطائر مخبوزة طازجة يوميا في المطعم

ال سباكاتا سورينتو / 49
 عجينة أال باال محشوة ببيستو الريحان، جبنة موزاريال فيور دي التيه، طماطم ملونة محلية

مع لحم العجل

ال سباكاتا سبيك اي توما / 49
عجينة أال باال محشوة باللحم البقري وجبنة توما بيمونتيزي

إيل توست / 36
خبز الروستيك المقرمش مع األعشاب، جبنة الريكوتا وطماطم كرزية محمصة

ال سباكاتا سورينتو

إيل توست



باستشيريا سالتا
تشكيلة من معجنات دانيش اللذيذة محلية الصنع

بانشيتا إي ووفا / 49
لحم عجل مقدد ومقرمش مع جبنة البروفولوني المذابة والبيض

إي فونجي / 44
فطر سوتيه وجبنة بروفولوني المذابة

سلمون إي أفوكادو / 46
أفوكادو مهروس ويعلوها السلمون المدخن

إضافة: بيض مسلوق /  6

إي فونجي

سلمون إي أفوكادو



لي بيزيتي
بيتزا نابوليتان الصغيرة الجديدة

ميستا / 43
اغليو اي اوليو مع خضروات مشوية وجبنة

بانشيتا فورماجيو / 36
لحم بقري مقدد ومقرمش مع الخضار المشوية والبيض بالجبنة

فجيتريانا / 34
فطر سوتيه، بصل، فلفل مشوي وطماطم كرزية

ميستا
بانشيتا فورماجيو



ال فاريناتا
 فطيرة رقيقة غير مخمرة مصنوعة من دقيق الحمص

 وزيت الزيتون البكر الممتاز واألعشاب. انشأت في جنوا وأصبحت
.فيما بعد طعاًما نموذجًيا لساحل بحر ليغوريا

بوراتا إي بومودوريني / 44
طماطم كرزية محمصة، جبنة بوراتا وجرجير

كيل إي غرانا / 32
كرنب مقرمش مع جبنة غرانا بادانو

سيمبليتشي بلين فاريناتا / 26

ــــة:   سجق  12     /     سالمي  19     /    بريساوال  16     /     بوراتا  16 ـ إضافـ
موزاريال فيور دي التيه  16

كيل إي غرانا

بوراتا إي بومودوريني



إي دولتشي
بدايـــــــــــــة جميــــــلة ليومــــك

بان كيك فراجولي إي ريكوتا / 36
بان كيك ريكوتا تقدم مع الفراولة الطازجة وكريمة الماسكاربوني

بين بيردو / 44
خبز بريوش شيا مكرمل مع كومبوت التوت وكريمة الماسكاربوني

أساي إي أناكاردي / 46
طبقة أساي طبيعية ٪100 مع زبدة الكاجو محلية الصنع مع غرانوال وتوت طازج

يوغرت إي غرانوال / 39
زبادي جوز الهند مع غرانوال محلية الصنع والفواكه الموسمية الطازجة

بودينو دي شيا / 36
بذور الشيا المنكهة المنقوعة في زبادي جوز الهند، اللوز، البطيخ والنعناع

أفينا أل فروتي / 39
شوفان متبل بحليب اللوز مغطى بالفواكه الطازجة والغرانوال محلية الصنع

أفينا أل فروتي

بين بيردو



كومبو فطور إيتالي
تقـــــدم مع العصيــــر واختيــــارك من القهــــوة

فينوازيري / 39
ثالث قطع من الميني كرواسون

سباكاتا / 52
إختيارك من ساندويتش سباكاتا

كيل إي غرانا فريناتا / 39
كرنب مقرمش مع جبنة غرانا بادانو

بوستر / 49
مكسرات أساي وكاجو مع عصير بوستر



لي بيفانــــــــدي

مشروباتنــــــــا الخاصــــــــــــة

عصائــــر سوبـــــر

مشروبـــــــات غازيــــــــــةميــــــــاه

عصائــــر طازجــــة

عصـــــــائر

عصير طبيعي صغير

أبل أند جينجر فيز
 تفاح أخضر طازج، زنجبيل، عصير ليمون طازج ومياه غازية

جاريبالدي
برتقال طازج، مانجا بيوريه وعصير رمان طازج

فيوري درانشو
أوراق النعناع، شراب الدر فالور، مربى البرتقال ومياه غازية

إيتالي روزي بيليني
فراولة بيوريه، عصير ليمون، ليمونادة بالورد وماء الورد

ليكويد سن شاين
جريب فروت، جزر وزنجبيل طازج

بيت أبل مينت
شمندر، تفاح وأوراق النعناع

كاندي الند
أناناس، بطيخ ورمان

أكوا بانا

سان بيليجرينو

موليكوال كالسيكا

موليكوال خالي من السكر

كوال توماركيو عضوية

ليموناضة

بطيخ

تفاح

جزر

جريب فروت

برتقال

مانجا

أناناس

فراولة

أفوكادو

توت مشكل

رمان

بازل سماش
 أوراق الريحان، البطيخ بيوريه، عصير ليمون طازج

وسيدراتا تاسوني

تي سبريتزيرو
شاي كركديه، خوخ بيوريه، مياه غازية وعصير أناناس طازج

فول مون
 تونكا، جوز هند بيوريه، عصير ليمون وعصير أناناس طازج

روزو دي سيرا
 توت العليق بيوريه، باشين فروت بيوريه، عصير ليمون

طازج وعصير رمان طازج
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 جميع مشروباتنا الخاصة فقط بيوريه
وبدون إضافة سكر



قهـــــوةإيــــــل كافيــــه

 إسبريسو إيلي سينجل / لونجو
إسبريسو إيلي دوبيو

ضاعف متعة إيلي في كوب متوسط الحجم

 إسبريسو إيلي االميريكانا
إيلي إسبريسو تقدم مع إبريق من الماء الساخن

ماكياتو كالدو
إيلي إسبريسو مغطى بطبقة من رغوة الحليب المخفوق

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

كابوتشينو
حليب طازج مع إيلي إسبريسو

كابوتشينو  غريكو
حليب بارد وإيلي إسبريسو ممزوجة مع مكعبات الثلج

فرابيه أل كافيه
إثنان من إيلي إسبريسو، مخفوقان مع الثلج لمذاق من الفرابيه الكريمي السلس

إسبريسو  تيراميسو
 مزيج لذيذ من االيس كريم، أصابع البسكويت وطبقة مزدوجة من إيلي إسبريسو مع بودرة

الكاكاو

الفوغاتو
 خيارك المفضل من الحليب، الشوكوالتة أو القهوة، إيلي إسبريسو، كريمة مخفوقة وبودرة

الكاكاو

هاف أند هاف سمر
طبقة من الشوكوالتة الباردة مع إيلي إسبريسو فرابيه

كافيه  فيينيزي
دبل إيلي إسبريسو مع حليب ساخن مخفوق

هاف أند هاف وينتر
إيلي إسبريسو فرابيه محالة قليالً مع طبقة من الشوكوالتة الساخنة

ماركينو  كالدو
 كوب ساخن مع طبقة من الشوكوالتة الساخنة، إيلي إسبريسو وبودرة الكاكاو مغطاة برغوة

الحليب المخفوقة

كابوتشينو  فينيسيه
إيلي إسبريسو مع الحليب المخفوق الساخن، الكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

إختياركم من مجموعة الشاي لدينا

إي كالسيكــــــــــــي

سبيسيـــــــــالي فريــــــــــــدي

سبيسيـــــــــالي كالــــــــــدي

شـــــــاي
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 مزيج إيلي يضم تسعة أنواع مختلفة من
حبوب أرابيكا: التوازن والكمال
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مسببـــــات الحساسيـــــة
فيجــــن

نبــــاتي

مأكوالت بحرية

مكسرات

جميع األسعار بالدرهم االماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة
 

 قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، في حالة الحساسية يرجى
استشارة فريقنا

 الكمية اليومية للشخص البالغ هي 2000 سعرة حرارية. قد تختلف المتطلبات بناءً على
االحتياجات الفردية

 إستهالك األطعمة النيئة غير المطبوخة جيدًا كاللحوم، الدواجن، المأكوالت البحرية،
 المحار والبيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء، خاصة أذا كان

لديك بعض المشاكل الصحية


