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دي إيتالي



تجربة إيتالي بسيطة

تناول الطعام
 نحن نقدم الطعام البسيط  ألولئك الذين يرغبون في تجربة المأكوالت اإليطالية األصيلة.

 ونحن نعتقد أنه مع عدد قليل من المكونات عالية الجودة من الممكن إعداد أطباق
لذيذة ومرضية، في إيتالي تناول الطعام أمر بسيط

 

تسوق
 نحن نقدم منتجات عالية الجودة من إيطاليا وأفضل المنتجات من

 المنتجين المحليين. من المنتجات الحرفية إلى النادرة، من المعكرونة
 إلى البسكويت، إلى الخبز الطازج، إلى أفضل أنواع الجبن واللحوم. في

 إيتالي التسوق لمنتجات عالية الجودة أمر بسيط

تعلم
 نحن نقدم العديد من الفرص لمعرفة المزيد عن الطعام والثقافة

 اإليطالية وما بعدها من خالل الدورات التدريبية، متعة تذوق المنتجات
 المصحوبة بمرشدين، وصفات ومناسبات. نحن نؤمن أنه كلما زادت

معرفتك، كلما كان لديك المزيد من المتعة، في إيتالي التعلم أمر بسيط

نحن نوصل!ة
متوفر على جميع التطبيقات الرئيسية لطلبات الطعام

كل األفضل
لتعيش أفضل

“
”

ّ



فوكاشيا جينوفيزي

 تصنع يوميا من قبل الخبازين لدينا

فيور دي التيه  |  45
125

بوراتا  |  65
125

موزاريال دي بوفاال  |  59
125

بارميجيانو ريجيانو  |  12
25

جورجونزوال بيكانتي أو دولتشي  |  10
25

فونتينا  |  10
25

بيكورينو  |  10
25

من أجل نكهة إضافيةأسيتو بلساميكو دي مودينا

مكسراتمن إيطاليا الى طاولتنا جميع الجبن والسالومي لدينا تأتي مباشرة نباتي فيجن مأكوالت بحرية

إختر المفضل لديك من السالومي والجبن، تقدم مع أوراق الجرجير البرية، خبز الفوكاشيا المحمر والطماطم الكرزية

أي سالوميأي فورماجي

أي سالومي إي فورماجي

بريساوال  |  12
35

لحم بقر  هام  |  10
35

إيل  بارميجيانو  ريجيانو
ربما تكون قد إستمتعت ببارميجيانو ريجيانو المبشور فوق المعكرونة، السلطة وأكثر من ذلك. لكن هل تعرف كيف يتم صنع الجبن المشهور عالمياً ومن أين يأتي؟

ـ“ملك الجبن” ، وال يمكن إعداده إال في خمس مقاطعات مختارة:  بارما، ريجيو  إيميليا، بولونيا، مودينا ومانتوا. حوالي 350 مزرعة صغيرة لأللبان تنتج أكثر من 3.6 مليون   ُيعرف ب
قالب في السنة ويتم تصديرها الى جميع أنحاء إيطاليا والعالم

بارميجيانو ريجيانو لديه نكهة حادة ومعقدة. تتوازن نكهاتها ومذاقها  الشديدة مع الفواكه والجوز
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جميع األسعار بالريال القطري.  قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا
“إستهالك األطعمة النيئة المطبوخة حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيداً أو الدواجن، المأكوالت البحرية، المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية”



 كريمة ماسكربوني، قهوة سافوياردي

 ومسحوق الكاكاو يصنعون أفضل

أنواع “التيراميسو”ى

كانولو سيتشيليانو | 19
بسكويت كانولو التقليدي محشو بجبنة الريكوتا الحلوة ورقائق الشوكوالتة مع الفستق 

والبرتقال

كروستاتينا بيستاشيو إي فروجولي | 19
فطيرة محلية الصنع مع الكريمة، فستق وفراولة    

تشوكو سفوليا | 25
شوكوالتة داكنة مغلفة بالبندق والكراميل، تعلوها أوراق الذهب الصالحة لألكل           

كروستاتينا إي فرروتي دي إي بيستاكيو | 25
فطيرة من الكريمة محلية الصنع مع الفستق ويعلوها التوت البري والفراولة 

ترانشيتو ال بيستاكيو | 26
كعكة الفستق واللوز اإلسفنجية، يعلوها الفستق، الكاسترد الكالسيكي

والتوت الطازج          

ال باستيشيريا

يرجى سؤال موظفينا عن تشكيلة الجيالتو لدينا

سبموني ال ماسكاربوني | 18
ماسكاربوني مع موس القهوة، تعلوها شوكوالتة بيضاء     

كانولو ال شوكوالتو | 19
بسكوين كانولو التقليدي محشو بجبنة الريكوتا الحلوة ورقائق الشوكوالتة

تشيزكيك إيستيفا اال فراجوال | 19
كعكة الجبن التقليدية مصنوعة من اللبن، جبنة الريكوتا مع كريمة الفراولة 

ديبلوماتيكو | 19
الكريمة  مع  ومخلوطة  بالكسترد  محشوة  مقرمشة  الصنع  محلية  حلوى 

المخفوقة وبسكويت األرز ويعلوها التوت الطازج

فيرينا تيراميسو | 19
يعلوها  بالقهوة،  إسفنجية  كعكة  مع  الصنع  محلية  الماسكاربوني  كريمة 

مسحوق الكاكاو

مكسرات نباتي فيجن مأكوالت بحرية
جميع األسعار بالريال القطري.  قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا

“إستهالك األطعمة النيئة المطبوخة حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيداً أو الدواجن، المأكوالت البحرية، المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية”



إشرب األفضل

لتعيش أفضل!ة

لي بيفاندي
موهيتوز

باشين فروت موهيتوز | 34
أوراق النعناع، باشين فروت طازج طازج، ليمون أخضر مع شراب الباشين فروت، 

وعصير الليمون

فيرجين موهيتوز | 28
أوراق النعناع، ليمون أخضر، شراب السكر، عصير الليمون ومياه غازية

ستروباري موهيتوز | 32
مع  الغازية  والمياه  الليمون  عصير  النعناع،  أوراق  ليمون طازج،  الفراولة،  شراب 

الفراولة الطازجة    

ليتشي جينجر موهيتوز | 32
زنجبيل الطازج، ليتشي، أوراق النعناع، ليمون، شراب الزنجبيل ومياه غازية

العصائر الطازجة
ليموناضة | 21

بطيخ | 22
تفاح | 26
جزر | 22

جريب فروت | 24
برتقال | 22

مانجو | 22
توت مشكل | 30

أفوكادو | 32
فراولة | 29

أناناس | 27
رمان | 40

مكسرات نباتي فيجن مأكوالت بحرية

مشروباتنا الخاصة
دوي ستاجيوني | 34

فراولة، نعناع بري، عصير الرمان، بذور الرمان، أوراق النعناع ومياه غازية

فروالتو ديستاتي | 34
خوخ، ليمون النتشو مع مسحوق الحليب خالي الدسم، تفاح أحمر، مانجو وأوراق الريحان

جيالو فريزانتي | 34
أناناس، زنجبيل الطازج، نعناع أخضر، مياه غازية وعصير التوت البري     

إستيفو إيطاليانو | 34
باشين فروت، جريب فروت، أوراق الريحان، الزعتر والزنجبيل

فيردي | 25
الكرفس مع التفاح األخضر، السبانخ والخيار    

إيزوال تروبيكالي | 26
أناناس مخفوق مع البرتقال والمانجو

شاي مثلج
بيتش أند روز | 22

شراب الشاي المثلج بنكهة الخوخ، شراب الورد والزنجبيل الطازج

ليمون أند واترلمون | 22
شراب الشاي المثلج بنكهة الليمون وشراب البطيخ مع عصير الليمون الطازج 

والبطيخ الطازج

مياه
س. بليغرينو  500 مل | 15   1000 مل | 25

أكوا بانا  500 مل | 15   1000 مل | 22

مشروبات غازية
نياسكا منداريناتا | 25
نياسكا ليموناتا | 25

موليكوال كالسيكا | 25
موليكوال خالي من السكر | 25

جميع األسعار بالريال القطري.  قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا
“إستهالك األطعمة النيئة المطبوخة حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيداً أو الدواجن، المأكوالت البحرية، المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية”



حليب طازج مع

إيلي إسبريسو

إل كافيه

شاي | 17
إختياركم من مجموعة الشاي لدينا

مكسرات نباتي فيجن مأكوالت بحرية
جميع األسعار بالريال القطري.  قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا

“إستهالك األطعمة النيئة المطبوخة حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيداً أو الدواجن، المأكوالت البحرية، المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية”

إي كالسيكي
إسبريسو إيلي | 15

خليط إيلي المميز من تسعة أنواع من قهوة األرابيكا )سينجل / لونجو (

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

إسبريسو إيلي االميريكانا | 19
لقهوة  تريدها  التي  الكمية  أضف  ساخن،  ماء  إبريق  مع  تقدم  إسبريسو  إيلي 

بإسلوب أمريكي  

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

كابوتشينو | 19
حليب طازج مع إيلي إسبريسو 

ماكياتو كالدو | 19
الطعم الرائع إلسبريسو إيلي مغطى بطبقة من رغوة الحليب المخفوق

سبيسيالي كالدي
كافيه فيينيزي | 20

دبل إيلي إسبريسو مع حليب ساخن مخفوق 

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

غني بمذاق رائع

ماركينو كالدو | 20
الكاكاو  وبودرة  إسبريسو  إيلي  الساخنة،  الشوكوالتة  من  طبقة  مع  ساخن  كوب 

مغطاة برغوة الحليب المخفوقة

كابوتشينو فينيسيه | 20
إيلي إسبريسو مع الحليب المخفوق الساخن، الكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

سبيسيالي فريدي
كابوتشينو غريكو | 20

حليب بارد عالي الجودة وإيلي إسبريسو ممزوج مع مكعبات الثلج

فرابيه أل كافيه | 20
إثنان من إيلي إسبريسو، مخفوقان مع الثلج لمذاق من الفرابيه الكريمي السلس

إسبريسو تيراميسو | 20
مزيج لذيذ من االيس كريم، أصابع البسكويت وطبقة مزدوجة من إيلي إسبريسو 

مع بودرة الكاكاو

الفوغاتو | 21
لتذوب  إلضافتها،  القهوة  أو  الشوكوالتة  الحليب،  بوظة  من  المفضل  إختيارك 

ببطئ في إيلي إسبريسو المغطى بالكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

هاف أند هاف سمر | 20
طبقة من الشوكوالتة الباردة مغطاة بفرابيه إيلي إسبريسو قليل التحلية مخفوق 

مع االيس كريم



إيتالي
حول العالم

  بلد المنشأ

تورينو
باري

بولونيا
بوسطن
شيكاغو
الدوحة

دبي
فلورنسا

جنوى
اسطنبول

الكويت ) االفتتاح قريبًا (ة
الس فيجاس

لوس أنجلوس
ميالن

موسكو
ميونيخ
نيويورك
باريس
الرياض

روما
ساو باولو

سيول
ستوكهولم

طوكيو
تريست

بلد المنشأ النوع الحالة الصنف

إيطاليا لحم مبرد بريساوال لحم بقري

جنوب أفريقيا لحم مبرد لحم الفخذ البقري 

هولندا لحم مجمد ريش عجل

أمريكا لحم مجمد لحم عجل مقدد

أستراليا لحم مبرد شريحة ريب آيز من لحم البقر

فرنسا لحم مجمد لحم من فخذ العجل

أستراليا لحم مبرد ريش غنم

أستراليا لحم مبرد فيليه بقري

البرازيل دجاج مجمد أفخاذ الدجاج

البرازيل دجاج مجمد صدور الدجاج

البرازيل دجاج مجمد دجاج كامل

إيطاليا مأكوالت بحرية معلب تونة بالزيت

تشيلي مأكوالت بحرية مجمد كالمس

فيتنام مأكوالت بحرية مجمد روبيان

الهند مأكوالت بحرية مجمد حبار

قطر مأكوالت بحرية مبرد سالمون مدخن

تشيلي مأكوالت بحرية مجمد بلح البحر

النرويج مأكوالت بحرية مجمد فيليه سالمون

فيتنام مأكوالت بحرية مجمد روبيان يو 10

تونس مأكوالت بحرية مبرد فيليه سمك القاروص



 

الرياض

التحلية شارع 
 الماس بالزا

+966112931502

الدوحة
قطر مول

الدور األرضي
الترفيه منطقة 

+97440214700

فيستيفال  الدوحة 
سيتي

الدور األول
السينما مقابل 

+97440285055

 دبي فيستيفال
سيتي

الدور األول
الواجهة المائية 

+97142241083

دبي مول

الدور األرضي

+97143308899

الكويت
( اإلفتتاح قريبَاً)

األفنيوز مول
 غراند بالزا


