
ال كوتشيني
دي إيتــــــــالي

كــــل األفضـــل لتعيـــش أفضـــــل ““



مسببـــــات الحساسيـــــة
فيجــــن

نبـــــاتي

مأكوالت بحرية

مكسرات

جميع األسعار بالدينار الكويتي
 

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

 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



 

 
 

 

 

 

 
 

 

سمك السردين المخبوز محشو بالزبيب والصنوبر وفتات الخبز
وا�عشاب العطرية يقدم مع البطاطس الصغيرة المقلية

سارديني بيكافيكو / 4,000

 
 

 

  

حساء الشمام والخيار مع اللحم البقري المقدد

زوبا فريدا ميلوني إي بروشوتو / 2,900

100غ من سمك الهاماشي ذات  الزعانف  الصفراء  مع جيلي
البرتقال ا�حمر، الخردل الخفيف و صلصة الجريب فروت

كارباشيو دي ريكوال / 7,500

تشكيلة من الشمام مع لحم البقر المقدد، جبنة موزاريال 
بوكونشيني وخل بلسمي معتق

بروشوتو إي ميلوني / 6,500

سلطة الكوسة الخفيفة والمعطرة مغموسة
بصلصة الحمضيات مع الصنوبر المحمص وجبنة الريكوتا

إنسالتا دي زوكيني / 3,500

معكرونة باكيري أفيلترامع سمك الهاماشي ذات  الزعانف
 الصفراء، بيستو الجرجير  جوز مقرمش وطماطم
مجففة محلية الصنع

باكيري ريكوال إي روكوال / 6,950

بيتزا نابولي بنمط صيفي مع طماطم طازجة وجبنة
موزاريال بوكونشيني وبيستو

بيتزا سورينتو / 6,000

سمك  الهاماشي ذات  الزعانف  الصفراء المشوية 
تقدم مع فليفلة مشوية و كرنب عضوي سوتيه 

ريكوال اال جريليا / 11,750

بلح البحر الطازج مع صلصة ا�رابياتا وصلصة الليمون العشبية
تقدم مع الخبز المحمص  والمقرمش بالبيستو

باديال بير دوي / 12,000

ركة

رائعة للمشا



لحم واغيو كوبا
بريسوال واغيو مدخن

كوريزو واغيو
لحم عجل تارتوفو سالمي

بارميجيانو  ريجيانوي
بيكورينو موليترنو تارتوفو

كازا مادايو كابروتو فورماجي
غورغونزوال بيكانتي

تاليري واغيو
مجموعة منتقاة بعناية من أجود قطع الواغيو واألجبان الفاخرة

لشخصين
12،500

ألربعة أشخاص
24،000

بارميجيانو ريجيانو
جوفانتي غورغونزوال بيكانتي

بيكورينو تارتوفو
جوفانتي تاليجيو إنكارتو روزو

كابروتو فورماجي

لشخصين
9،500

ألربعة أشخاص
16،500

 تقدم مع فوكاشيا روزمارينو، مربى البرتقال اإليطالي، عسل أكاسيا، عنب، كرفس
بصل بلسمي، طماطم شبه مجففة والجوز

أطبــــــاق اللحـــــوم المقـــــددة والجبنـــــة اإليطاليــــةإي تاليـــــــــــــــــري

تاليري فورماجي
تشكيلة إيطالية مميزة من جبنة الماعز والضأن والبقر



كافولو كون ميلي إي نوكي
 سلطة اللفت المقرمشة، هندباء راديكيو وسلطة الكرفس مع التفاح، جوز محمص مع صلصة الغورغونزوال

وتعلوها الزبادي

كافولو إي كينوا
لفت مقرمش، خيار، حمص، كينوا مع مزيج من الفجل المحمص مع جوز البقان المملح وتتبيلة الحمضيات

إنسالتا أسبراغي فينوتشي إي أرانشي
سلطة الجرجير، الهليون، البرتقال والشمر مع زيت الزيتون

سالمون أفوميكاتو إي أفوكادو
 سمك السالمون المدخن مع الخضار الطازجة، أفوكادو، توت أزرق، طماطم صفراء شبه مجففة وفستق مع

تتبيلة الشبت

كابرينو
 مزيج من الشمندر المحمص، جرجير، برتقال، جوز البقان المحمص ومكعبات جبنة الكابرينو مع صوص

التوت البلسمي

بولو
 خس، أفوكادو وجبنة مع دجاج مشوي متبل بالزبدة، بيض مسلوق، لحم مقدد ومقرمش مع صلصة خل 

الليمون

بوراتا إي بومودوريني
تشكيلة ملونة من الطماطم مع جبنة البوراتا وبيستو الريحان

بتاتينا توندا
رقائق البطاطس محلية الصنع تقدم مع الكاتشب

   إضافة: كاتشيو إي بيبي 3 / ملح أعشاب 3

أرانشيني
ثالث كرات أرز مقلية، محشوة بالجبنة، فطر وصوص البولونيز

بروسكيتا تريكولوري
بروسكيتا مع طماطم كرزية مشوية وجبنة البارميجيانو ريجيانو

فريتو دي كاالماري
حبار مقلي مع صلصة الزبادي بالنعناع

بارميجيانا دي ميالنزاني
 طبق ايطالي كالسيكي مع الباذنجان، جبنة بارميجيانو ريجيانو وجبنة موزاريال طازجة مخبوزة

بصلصة الطماطم والريحان الطازج

كابوناتا اي بوراتا
خضروات صقلية تقليدية مشوية مع جبنة البوراتا وخبز مقرمش

حســــاءزوبــــــــــا

زوبا ديل جيورنو
إسال النادل عن الحساء اليومي

زوبا دي بومودورو
شوربة الطماطم المشوية المميزة لدينا

  مينستروني آال جينوفيزي
الحساء اإليطالي الكالسيكي الشهير المصنوع من الخضار العضوية من مصادر محلية

2،600

2،600

2،600

مقبــــالتأنتيبــــــاستي

2،000

3،300

3،200

4،750

4،350

5،950

سلطـــــاتإنســـــالتي

2،950

3،950

3،500

4،750

3،950

6،250

7،000

تتبيالت السلطات الجديدة
صوص التوت البلسمي، حمضيات، خل الليمون، شبت، غورغونزوال وزبادي

كرنب مقرمش
خضروات محمصة صقلية

جبنة بوراتا أيطالية طازجة



أرزإي ريزوتـــو

ريزوتو إي فونجي
ريزوتو مع زبدة فطر البورشيني وجبنة البارميجيانو ريجيانو

ريزوتو جامبري إي زوكيني
أرز كارنارولي مع حساء الروبيان وكريمة الكوسا يعلوها الروبيان ورقائق الكوسا

5،500

5،750

شمندر نيوكي محلي
 نحن نستخدم فقط معكرونة أفيلترا

اإليطالية 100٪ عضوية

سباغتي بومودورو إي بازيليكو
الوصفة اإليطالية الشهيرة، معكرونة سباغيتي مع صلصة طماطم أنتونيال  وريحان طازج

ريغاتوني أرابياتا
معكرونة ريغاتوني مطهية بصلصة الطماطم ومتبلة بالفلفل الحار والبقدونس

كيتارا كاتشيو إي بيبي
سباغيتي كيتارا محلية الصنع مع الفلفل الطازج وجبنة بيكورينو رومانو

باربابيتوال نيوكي
نوكي شمندر محلي الصنع مع اللفت وخس الراديشيو في صلصة تاليجيو الغنية والجوز

تالياتيلي بولونيزي
تالياتيلي محلية الصنع مع صلصة لحم البولونيزي راجو

الزانيا كالسيكا
الزانيا تقليدية مخبوزة مع صلصة لحم البولونيزي راجو وصلصة البشاميل

تالياتيلي إي فونجي
باستا تالياتيلي محلية الصنع مع صلصة الفطر الكريمية

رافيولي ريكوتا إي سبيناشي كون بوراتا
رافيولي محشوة بالجبنة الريكوتا والسبانخ مع صلصة الطماطم وجبنة البوراتا

لينجويني إي جامبري
باستا لينجويني مع الروبيان وكريمة الكوسا المحمصة

باكيري إي فروتي دي ماري
باكيري أفلترا مع حساء محلي الصنع ومأكوالت بحرية طازجة

سباغيتي فونغولي إي كارتشوفي
 سباغيتي أجليو إي أوليو ممزوجة مع المحار اإليطالي، الخرشوف، طماطم داترينو الطازجة وزيت

الزيتون بنكهة الليمون

صحي 0،500+
خيار القمح الكامل للباستا المفضلة لديك

 معكرونـــة أفيلتـــرا غرانيانـــو ومعكرونـــة طازجـــة يوميـــاال باستــــــا

3،500

3،950

4،500

4،250

4،500

5،500

5،950

5،250

6،950

7،950

9،000



 مارغريتا
البيتزا اإليطالية الشهيرة تقدم مع صلصة طماطم أنتونيال وجبنة موزاريال فيور دي التيه وريحان طازج

كاتشيو إي بيبي
جبنة بيكورينو رومانو وجبنة غرانا بادانو، تعلوها الفلفل األسود وزيت الزيتون البكر الممتاز

الي فيردوري
مارغريتا كالسيكية مع الخضروات على طريقة كابوناتا وجبنة الريكوتا المملحة

بوفالينا
مارغريتا كالسيكية مع جبنة موزاريال الجاموس وريحان طازج

سالسيتشيا إي فرياريللي
بيتزا نابولي الكالسيكية مع جبنة موزاريال فيور دي التيه، بروكلي، سجق حار وجبنة البوراتا المدخنة

أغليو أوليو
 صلصة أغليو أوليو مع جرجير، صنوبر محمص، جبنة بارميجيانو ريجيانو، زيتون تاجياسكا وطماطم شبه

مجففة

بريساوال إي كابرينو
بريساوال، جبنة الماعز، كرنب صغير، بصل مكرمل وطماطم شبه مجففة

سالمون إي بوراتا
 سالمون مدخن مع الجرجير، جبنة البوراتا وزيت الزيتون بنكهة البرتقال

ال غران بيتزا
،مثالية للمشاركة، ألربعة أشخاص، إختر أربعة أنواع من البيتزا ) مارغريتا، كواترو فورماجي، الي فيردوري

سالسيشيا اي فونجي (ز

عجينة الحبوب 0،500+
خيار القمح الكامل للبيتزا المفضلة لديك

عجينة بيتزا مصنوعة من الدقيق العضويال بيتـــــزا

 نحن نستخدم فقط العجين المخمر بشكل طبيعي، تترك العجينة لمدة 24 ساعة
لتخمر مما يحسن الهضم

4،500

4،500

5،200

5،500

6،750

4،500

8،250

6،250

10،950

إضافات
بصل 0،250  /  زيتون أسود 0،500  /  فطر 0،500  /  سالسيشيا 0،750  / زيت الكمأة 0،500   /  موزاريال فيور دي التيه 1،250

  موزاريال دي بوفاال 1،500  /  تونة 1،500  /  كمأة سوداء 1،950

سالمون أطلسي
مدخن فاخر

 جبنة بوراتا طازجة
من إيطاليا

كرنب محلي

بريساوال إيطالية

رائعة للمشاركة



أطباق جانبية
بطاطس مهروسة 1،250  /  بطاطس محمصة 1،250   /  جزر محمص 1،250  /  بطاطس حلوة محمصة 1،250  /  فطر سوتيه 1،700

  سلطة خضراء مشكلة 1،250  / باذنجان فونجيتو 1،250   /  بطاطس مهروسة بالكمأة 1،250

صدور دجاج مشوية
وطرية

 سمك قاروص من البحر
األبيض المتوسط

بولو اال جريليا
دجاج متبل باألعشاب ومن مصادر محلية، تقدم مع الباذنجان و صلصة الفلفل األخضر

بولو دوراتو
 صدور دجاج من مصادر محلية مشوية مع صلصة فطر البورشيني، تقدم على طبقة من

البطاطس  المهروسة

 تاغلياتا دي مانزو
 تندرلوين لحم بقري فاخر 120 يوم يقدم مع البطاطس المحمصة، جرجير، جبنة البارميجيانو

ريجيانو وصلصة البلسميك

 تاغلياتا دي واجيو
 تندرلوين لحم بقري أسترالي 450 يوم  إم بي 4 فاخر يقدم مع البطاطس المهروسة بالكمأة،

جرجير، جبنة البارميجيانو ريجيانو وصلصة البلسميك

بستيكا دي مانزو
ل     جرام من لحم ريب آي أنجوس 120 يوم مع وفطر سوتيه وصلصة السبانخ  الكريمية

بستيكا دي واغيو
 ل     جرام من لحم ريب آي  أسترالي 450 إم بي 4 يوم مع جزر مشوي، فطر سوتيه و صلصة

سبانخ كريمية

ال غراند توماهوك 
 ة      كيلو من لحم توماهوك  واجيو أسترالي  إم بي 4 مع بطاطس محمرة، فطر سوتيه، جزر

مشوي وتقدم مع صلصة البلسميك وصلصة السبانخ

كوتوليتا دي بولو
ز      جرام صدور دجاج مقلية بالبقسماط مع جرجير وطماطم كرزية   

سالموني آل بياسترا
سالمون طازج مشوي مع الزعتر والبطاطاس الحلوة المهروسة وصلصة خضراء

برانزينو ال فورنو
 سمك قاروص مخبوز بالفرن مع طماطم داترينو الطازجة، زيتون تاجياسكا وصلصة بوتانيسكا

تقدم مع خضروات مشوية

أطبـــــاق رئيسيــــةسيكونـــدي

5،750

7،950

9،950

250

شواية جاسبر على الفحم
 يجتمع التقليد واالبتكار في تصميم هذه الشواية والفرن الهجينة. يطبخ الطعام على درجة حرارة تزيد عن

400 درجة مئوية على الفحم الذي يخلق الحرارة المثالية لتحافظ على كل جودة وعصارة اللحم

6،250

7،500

12،000

19،000

14،000

23،000

38،000
رائعة للمشاركة

300

300

1،2



لي بيفانــــــــدي

مشروباتنــــــــا الخاصــــــــــــة

موهيتـــــــــــــــــو

شـــــــاي مثلــــــج

عصائــــر طازجــــة

عصـــــــائر

ديو ستاجيوني
فراولة، نعناع بري، عصير رمان، بذور رمان وأوراق نعناع مع مياه غازية

سكيني كوالدا
أناناس وماء جوز الهند

جيالو فريزانتي
باشن فروت، زنجبيل طازج ، ليمون أخضر، مياه غازية وعصير توت بري

فيرجين موهيتو
أوراق نعناع، ليمون أخضر، شراب السكر، عصير ليمون ومياه غازية

باشن فروت موهيتو
سأوراق النعناع، فاكهة الباشن فروت الطازجة، ليمون أخضر، شراب الفاكهة، عصير ليمون ومياه غازية

ستروبري موهيتو
شراب الفراولة، ليمون طازج، أوراق النعناع، عصير الليمون ومياه غازية مع الفراولة الطازجة

ليشي جينجر موهيتو
شرائح الزنجبيل الطازج،  أوراق النعناع، شرائح الليمون، شراب الزنجبيل ومياه غازية

رازبري بوميجراناتي
 شراب التوت المثلج، شراب الغرينادين والتوت الطازج 

بيش أند روز
شراب الشاي المثلج بنكهة الخوخ، شراب الورد والزنجبيل الطازج

برتقال

ليموناضة

تفاح

مانجو

بطيخ

رمان

1،950

1،750

1،500

1،900

1،950

1،900

1،500

1،950

1،900

ميــــــــاه

أكوا بانا

سان بيليجرينو

1،750 1،250

1،750
1،750
1،750
1،750
2،000
4،000

1،750 1،250

لتر 1مل 500

مشروبـــــــات غازيــــــــــة

موليكوال كالسيكا

موليكوال خالي من السكر

1،250
1،250

مل 330



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

ماريتوزو كون ال بانا
بريوش روماني محشي بالكريمة المخفوقة

ديبلوماتيكو
عجينة مقرمشة محشية بالكاسترد ، كريمة مخفوقة ، بسكويت أرز وتوت بري طازج

فوريستا نيرا
موس الشوكوالتة، بسكويت بالكاكاو وكاسترد شانتيلي كالسيكي، يعلوها مسحوق الكاكاو والكرز

تشيزكيك إيستيفا اال فراجوال
تشيز كيك مع جبنة كريمة و جيلي فراولة

كروستاتينا إي فروتي ديبوسكو إي بيستاشيو
فطيرة من الكريمة محلية الصنع مع الفستق ويعلوها التوت البري والفراولة

كانولو شوكوالتو
كانولو تقليدية مليئة بالشوكوالتة ومزينة برقائق الشوكوالتة

كانولو سيسليانو
كانولو تقليدية محشوة بجبنة الريكوتا الحلوة، رقائق الشوكوالتة، فستق وبرتقال مجفف

تيراميسوا
كريمة ماسكاربوني محلية الصنع مع كعكة إسفنجية بالقهوة، مغطاة بمسحوق الكاكاو

كريب أو وافل
كريب أو وافل إيطالية محشية بشوكوالتة فينكي

إضافات: موز  0،500  /  فستق  0،500  /  فراولة  0،750  /  جيالتو  0،950  /  توت  0،950

 مزيج إيلي يضم تسعة أنواع مختلفة من
حبوب أرابيكا: التوازن والكمال

إيــــــل كافيــــه

ال باستيشريــــــا

قهـــــوة

حلويات إيطالية

 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

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

كابوتشينو
حليب طازج مع إيلي إسبريسو

إي كالسيكــــــــــــي

سبيسيـــــــــالي فريــــــــــــدي

فينكــــــي سوبريـــــــم

1،150

1،500

1،500

1،750

1،750

2،000

2،000

1،000

1،250

1،500

1،850

1،750

1،250

1،250

1،750

3،250

1،250

1،500

إختياركم من مجموعة الشاي لدينا
شاي الفطور اإلنجليزي

شاي أخضر / نعناع
شاي البابونج

شاي إيرل جراي

شـــــــاي



www.eatalyarabia.com
@EatalyArabia

تناول الطعام

تسوق

تعلم

تجربة إيتالي بسيطة

 نحن نقــدم طعامــًا بسيطــًا ومبـــاشر ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي
تجربـــة المـــأكوالت اإليطاليــــة األصيلـــــة

 من المنتجين الحرفيين إلى اإلنتاج النادر الفريد من نوعه، من
 المعكرونة إلى البسكويت، إلى الخبز الطازج، إلى أفضل أنواع
 الجبن واللحوم. في إيتالي التسوق للحصول على طعام عالي

الجودة أمر بسيط

 نحن نقدم العديد من الفرص للتعرف على الطعام والثقافة
 اإليطالية وما بعدها من خالل الدورات التدريبية والتذوق اإلرشادي

والعروض التوضيحية والفعاليات

شكـــرا لكـــم!م


