ال كوتشيني
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

“

نبيع ما نطهوا
ونطهوا ما نبيع

”

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

من قمح
نو
دقيق مولينو ماري اية إلنتاج
بعن
اج
يتم إنت اختيرت وخلطت ي الجودة
الي ناعم،
دقيق عال
إيط

أنتيبـــاستي
زوبا ديل جيورنو

إسال النادل عن الحساء اليومي

أنتيباستو ديلو شيف | 105

مينستروني آال جينوفيزي | 35

فريتو دي كاالماري ،باتاتينا توندا ،أرانشينو ،جبنة موزاريال فيور دي التيه وخرشوف

حساء الخضار ،مع صلصة البيستو

باتاتينا توندا | 20

شرائح البطاطس الذهبية المقلية

بوراتا تارتوفو | 75

فريتو دي كاالماري | 55

جبنة البوراتا تقدم مع طماطم داترينو ،ريحان وكمأة سوداء طازجة

حبار مقلي

أرانشيني | 45

بروشيتا بومودورو ،ريكوتا إي موزاريال | 45

كرات األرز المقلية محشوة بالجبنة واللحم

بروشيتا مع طماطم كرزية مشوية ،ريكوتا وجبنة الموزاريال الطازجة

فوكاشيا بريساوال إي ريكوتا | 45

بارميجيانا دي ميالنزاني | 65

شرائح من البيتزا مع لحم البريساوال البقري ،جبنة الريكوتا ،طماطم وصلصة
البيستو

طبق إيطالي كالسيكي مع باذنجان مقلي وجبنة موزاريال فيور دي التيه ،مخبوز
بصوص الطماطم والريحان الطازج

بولبو اال بياسترا | 85

فريتو ميستو ( شخصين ) | 99

أخطبوط مقلي ،يقدم مع البطاطس المشوية

مأكوالت بحرية وخضروات مقلية

لي إنسالتي
كينوا | 55

نيزاردا | 59

كينوا بيضاء وسوداء ،طماطم كرزية ،جزر ،كوسة وخس

تونة “كاليبو” ،سلطة خضراء مشكلة ،طماطم كرزية ،فاصوليا ،زيتون تاجياسكا،
بصل أحمر وبيض مسلوق

سالموني أفوميكاتو | 65

ليتيكي | 45

سمك السلمون المدخن مع األفوكادو ،الخيار ،الشومر ،الطماطم الكرزية ،صلصة
الليمون ونبات الكبر المقلية

سلطة العدس مع اللفت والقرع المحمص

بولو | 62

أورزو | 45

قمح مع الخس ،الفاصوليا الخضراء ،الرمان ،الخيار وبذور البروتين

الملح والليمون
م مع القليل من
تقد
ي مقبالت مثالية
يتو دي كالماري ه
فر
مقرمشة

صدر دجاج مشوي مع سلطة خضراء مشكلة ،بذور الرمان ،خيار وطماطم كرزية

إضافات

كابرينو | 59

جمبري مشوي 19
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جبنة الماعز ،شمندر ،لوز ،جرجير ،برتقال وطماطم مجففة
مأكوالت بحرية

فيجن

نباتي

مكسرات

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة .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 جيدا ً أو الدواجن ،المأكوالت البحرية ،المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء ،خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية“

ال باستا
بومودورو إي بازليكو | 54

دا ألنها
ج
أفيلترا جيدة تقاليد.
قدم ال
باكيري وفقا أل
 16ملم
وعة
و
مصن كة كل باكير لنسيج
ما
وا
وتبلغ س جعل النكهة مثالية
 .فهي
مما ي
ها
صلصة
ريدة من نوع فيفة و
لخ
ف
لبحرية
لألسماك ا كوالت ا
المأ

رافيولي ريكوتا إي سبيناشي
كون بوراتا | 74

سباغيتي “أفيلترا” مع صلصة الطماطم والريحان الطازج

كاربونارا | 74

سباغيتي “أفيلترا” مع صلصة الكاربونارا التقليدية ولحم العجل المدخن
أة
الكم وداء
ضف لس
ا
أ

بولونيز | 64

ريغاتوني “أفيلترا” مع صلصة البولونيز

معكرونة رافيولي محلية الصنع محشوة بجبنة الريكوتا والسبانخ تقدم مع
صلصة الطماطم وجبنة البوراتا

نيوكي اال سورنتينا | 59

أرابياتا | 54

بطاطس نيوكي مع صلصة الطماطم  ،مخبوزة بجبنة موتزاريال

بيني “أفيلترا” مع رقائق الفلفل الحار وصلصة الطماطم

أنيولوتي كون تارتوفو | 95

لينغويني إي جامبري | 85

أنيولوتي لحم بقر محلي الصنع مع صلصة البورشيني والكمأة السوداء الطازجة

لينغويني “أفيلترا” مع الروبيان والطماطم الكرزية

باستا ديل جيورنو | سعر السوق

الزانيا كالسيكا | 69

إسأل النادل عن طبق الباستا اليومي

كالسيك الزانيا بالبيض ،مخبوزة مع اللحم البقري وصلصة البشاميل

ريغاتوني إي فونغي | 74

دقيق قمح كامل | 5

ريغاتوني “أفيلترا” مع صلصة الفطر المشكل

فيلترا مصنوعة فقط
ليغويني أ
باستخدام السميد
الجودة وتعطي عملية
عالي
ف البطيئة المعكرونة
التجفي
الملمس األمثل

قم بزيادة بعض األلياف اإلضافية من خالل إختيار بيني أفيلترا من القمح
الكامل لطبقك المفضل

باكيري إي فروتي دي ماري | 89
باكيري “أفيلترا” مع المأكوالت البحرية

إيل ريزوتو
ريزوتو ديل جيورنو | سعر السوق
إسأل النادل عن طبق الريزوتو اليومي

ريزوتو آي فونجي | 69

أرز مع تشكيلة من الفطر وصلصة البارمجيانو ريجيانو

ريزوتو
قد تكون المعكرونة هي أشهر األطباق اإليطالية ،لكن الريزوتو ال يقل
أهمية عند المطبخ اإليطالي التقليدي .بالنسبة للريزوتو خاصتنا ،إخترنا أرز
كارنارولي وهو أرز طويل الحبيبات يزرع في مقاطعات بافيا ،نوفارا وفيرشيلي
في شمال إيطاليا ،والذي يتميز بشكله المثالي وتماسكه في الطهي

ريزوتو كابريزي | 55

أرز مع صلصة الطماطم وجبنة البوراتا

مأكوالت بحرية

فيجن

نباتي

مكسرات

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة .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 جيدا ً أو الدواجن ،المأكوالت البحرية ،المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء ،خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية“

ال بيتزا
لي كلسيكي

بيتزا

مارغريتا كالسيكا | 62

البيتزا لدينا رائعة وسنخبرك لماذا .نحن نستخدم فقط أفضل المنتجات
من متجرنا
الدقيق من مولينو مارينو
طماطم حلوة من أنتونيال
جبنة موزاريال فيور دي التيه اإليطالية
زيت زيتون بكر ممتاز من روي
العجين المخمر الطبيعي ،سهل الهضم

األكثر مبيعاً لدينا ،تقدم مع صلصة طماطم “أنتونيال”“ ،باروني” جبنة موزاريال
فيور دي التيه والريحان الطازج

لض
مان أفض
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ي
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زا
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العجين
ساعة ،و ة للراحة أ
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ث
ر
م
ن
24
النتيج
و ة هي بيت
زا خفيفة
رق
يقة سهل
ة الهضم

مارغريتا مع البوفاال | 73
مارغريتا مع البريساوال | 85
فيجيتاريانا | 73
كالسيك مارغريتا مع خضار مشكل

تونو إي تشيبوال | 69

كالسيك مارغريتا مع تونة “كاليبو” وشرائح رقيقة من البصل

سالسيتشيا إي فونغي | 75

كالسيك مارغريتا مع النقانق اللحم البقري والفطر

كالزيوني سيشيليانو | 69

لي بيانكي

من دون صلصة الطماطم

بوراتا مع الكمأة السوداء الطازجة | 99
الخرشوف ونقانق اللحم البقري | 85
أربعة أنواع من الجبنة | 70
فطر مشكل | 75
لحم البقر المقدد والفطر | 79

لي سبيشيالي

ال غران بيتزا | 175

مع صلصة الطماطم ومن دون الجبنة

مثالية للمشاركة ،إختر ما يصل إلى  4أنواع من البيتزا لدينا

مارينارا | 45

مصنوعة من صلصة طماطم “أنتونيال”

كالزوني دولتشي | 45

مأكوالت بحرية مشكلة | 85
روبيان | 89
بوراتا وباذنجان | 75
بومودورو مع الزيتون األسود وأوراق الجرجير | 55

دقيق قمح كامل | 5

مأكوالت بحرية

قم بزيادة بعض األلياف والنكهة اإلضافية عن طريق اختيار بيتزا القمح الكامل
من مولينو مارينو
فيجن

نباتي

مكسرات

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة .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 جيدا ً أو الدواجن ،المأكوالت البحرية ،المحار و البيض قد يزيد من خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء ،خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية“

إي سيكوندي
بولو آروستو | 79

نصف فروج مغذى على الذرة مشوي ومتبل يقدم مع البطاطس المحمرة وسلطة
الجرجير البرية

برانزينو آل فورنو | 125

سمكة قاروص مخبوزة مع طماطم كرزية ،زيتون التاجياسكا ،الكبر وصلصة
ليفورنيز تقدم مع فاصوليا خضراء سوتيه والكرفس

بولو دوراتو | 89

صدر دجاج مغذى على الــذرة مشوي  ،مع صلصة فطر البورشيني ،تقدم مع
بطاطس جراتان ،سبانخ سوتيه وفطر
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سالموني آل بياسترا | 89

جامبري أال جريليا | 129

سمك السلمون المشوي مع الفاصوليا الخضراء المقلية والبطاطس الحلوة
المهروسة

روبيان النمر المشوي مع سلطة الجرجير وعصيدة من دقيق الذرة

بيستيكا دي مانزو | 115

تاغلياتا دي مانزو | 115

لحم الضلع مشوي مع كريمة فونتينا والسبانخ ،تقدم مع البطاطس المهروسة
والجرجير البري

لحم فيليه مشوي مع خل البلسمك المعتق ،تقدم مع البطاطس المحمصة،
أوراق الجرجير البرية وجبنة البارميجيانو ريجيانو

كوتليتا آال ميالنازي | 125
أوسوبوكو باإليطالية تعني
”العظم المثقوب“
أوسو :عظم ،بوكو :ثقب
إشارة إلى الثقب الموجود
في وسط ساق العجول

أوسوبوكو آال ميالنازي | 129

لحم عجل مقلي مع أوراق الجرجير والطماطم الكرزية تقدم مع إختيارك من
الطبق الجانبي

لحم عجل مطهو مع األرز بالزعفران

فيتيلو أال جريليا | 119

كوتوليتا دي بولو | 75

لحم عجل مشوي مع صلصة فطر البورشيني تقدم مع بطاطس مهروسة
بالكمأة ،فطر سوتيه وهليون

صدر دجاج مقلي ،لحم ديك رومي ،جبنة فونتينا وصلصة الطماطم ،تقدم مع
إختيارك من األطباق الجانبية

أوراتا | 89

أنيلو برازاتو | 109

لحم الضأن مطهو ببطئ يقدم فوق البطاطس المهروسة مع مرق الفطر
وفطر السوتيه

سمك الشبوط المشوي مع الفاصوليا الخضراء المقلية ،الكوسا والبطاطس
الحلوة المهروسة

أطباق جانبية
بطاطس مهروسة  1 15بطاطس مهروسة بالكمأة 25
عصيدة من دقيق الذرة  1 15بطاطس محمصة 15
فطر سوتيه  1 15سلطة خضراء مشكلة 15
سلطة الجرجير  1 15خضار سوتيه مشكل 15

فيورينتينا | 265

ستيك لحم البقر المشوية تقدم مع إختيارك من  2من األطباق الجانبية

يعد الريزوتو أال ميالنيز
مت
وافق مع األوسوبوكو  ،مما
ي
جعله وجبة إيطالية مثالية
في طبق واحد

مأكوالت بحرية

فيجن

نباتي

مكسرات

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة .قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات ،وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا
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إيتالي
حول العالم
تورينو
باري
بولونيا
بوسطن
شيكاغو
الدوحة
دبي
فلورنسا
جنوى
اسطنبول
الس فيجاس
لوس أنجلوس
ميالن
موسكو
ميونيخ
نيويورك
باريس
الرياض
روما
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سيول
ستوكهولم
طوكيو
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