
سترابازاتي / 49
بيض مخفوق بالكريمة يقدم مع طماطم داترينو المكرملة واألعشاب الطازجة ) 643 سعرة (ء

جراتيناتا روزا / 46
بيض مطهو بالفرن مع صلصة أرابياتا الغنية وجبنة البارميزان الذائبة مع الخبز

المقرمش) 556 سعرة (ء 

جراتيناتا بيانكا / 59
بيض مطهو بالفرن يعلوها بطاطس مقرمشة، جبنة بروفولوني فوندوتا مع

الكرنب ) 1133 سعرة (ء 

فريتاتا تشيبولي / 52
أومليت إيطالي مع بصل مكرمل وجبنة جرانا بادانو ) 577 سعرة (ء

جراتيناتا روزا

فريتاتا تشيبولي

ال أوفــــــــــا

قائمــــــــة الفطــــــــور

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



دل بانيتييـــــري
شطائر مخبوزة طازجة يوميا في المطعم

ال سباكاتا سورينتو / 54
 عجينة أال باال محشوة ببيستو الريحان، جبنة موزاريال فيور دي التيه، طماطم ملونة محلية مع

شرائح صدر رومي مدخن ) 742 سعرة (ء

ال سباكاتا سبيك اي توما / 59
عجينة أال باال محشوة باللحم البقري وجبنة توما بيمونتيزي ) 566 سعرة (ء

إيل توست / 46
خبز الروستيك المقرمش مع األعشاب، جبنة الريكوتا وطماطم كرزية محمصة ) 631 سعرة (ء

ال سباكاتا سورينتو

إيل توست



باستشيريا سالتا
تشكيلة من معجنات دانيش اللذيذة محلية الصنع

بانشيتا إي ووفا / 52
لحم عجل مقدد ومقرمش مع جبنة البروفولوني المذابة والبيض ) 830 سعرة (ء

إي فونجي / 49
فطر سوتيه وجبنة بروفولوني المذابة) 587 سعرة (ء

سلمون إي أفوكادو / 49
أفوكادو مهروس ويعلوها السلمون المدخن ) 483 سعرة (ء

إضافة: بيض مسلوق /  6

إي فونجي

سلمون إي أفوكادو



لي بيزيتي
بيتزا نابوليتان الصغيرة الجديدة

ميستا / 39
اغليو اي اوليو مع خضروات مشوية وجبنة ) 692 سعرة (ء

بانشيتا فورماجيو / 46
لحم بقري مقدد ومقرمش مع الخضار المشوية والبيض بالجبنة ) 587 سعرة (ء

فجيتريانا / 34
فطر سوتيه، بصل، فلفل مشوي وطماطم كرزية ) 530 سعرة (ء

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 / 52
طماطم كرزية محمصة، جبنة بوراتا وجرجير ) 553 سعرة (ء

كيل إي غرانا / 32
كرنب مقرمش مع جبنة غرانا بادانو ) 577 سعرة (ء

سيمبليتشي بلين فاريناتا / 26

ــــة:   سجق  12     /     سالمي  9     /    بريساوال  22     /     بوراتا  29 ـ إضافـ
موزاريال فيور دي التيه  19

كيل إي غرانا

بوراتا إي بومودوريني



إي دولتشي
بدايـــــــــــــة جميــــــلة ليومــــك

بان كيك فراجولي إي ريكوتا / 42
بان كيك ريكوتا تقدم مع الفراولة الطازجة وكريمة الماسكاربوني ) 493 سعرة (ء

بين بيردو / 52
خبز بريوش شيا مكرمل مع كومبوت التوت وكريمة الماسكاربوني ) 962 سعرة (ء

أساي إي أناكاردي / 56
طبقة أساي طبيعية ٪100 مع زبدة الكاجو محلية الصنع مع غرانوال وتوت طازج ) 489 سعرة (ء

يوغرت إي غرانوال / 42
زبادي جوز الهند مع غرانوال محلية الصنع والفواكه الموسمية الطازجة ) 610 سعرة (ء

بودينو دي شيا / 36
بذور الشيا المنكهة المنقوعة في زبادي جوز الهند، اللوز، البطيخ والنعناع ) 653 سعرة (ء

أفينا أل فروتي / 46
شوفان متبل بحليب اللوز مغطى بالفواكه الطازجة والغرانوال محلية الصنع ) 512 سعرة (ء

أفينا أل فروتي

بين بيردو



كومبو فطور إيتالي
تقـــــدم مع العصيــــر واختيــــارك من القهــــوة

فينوازيري / 39
ثالث قطع من الميني كرواسون

سباكاتا / 62
إختيارك من ساندويتش سباكاتاء

كيل إي جرانا فاريناتا / 39
كرنب مقرمش مع جبنة غرانا بادانوء

بوستر / 59
مكسرات أساي وكاجو مع عصير بوستر ء
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مسببـــــات الحساسيـــــة
فيجــــن

نبــــاتي

مأكوالت بحرية

مكسرات

جميع األسعار بالريال السعودي 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


