
ال أوفــــا

أال بـــــاال

مقدونيا دي فروتا | ٣٠
سلطة فواكه

يوغورت ناتورالي | ٣٥
    خياركم ما بين إضافة المشمش وإضافة الفراولة

أوملت | ٣٩
تقدم مع طماطم كرزية، أوراق الجرجير وجبنة البارميجيانو ريجيانو

بيض مقلي | ٣٩
يقدم مع خبز الروستيك المشوي مغطى بجبنة البروفولوني، أوريغانو، طماطم نصف مجففة مع الجرجير البري

بيض مخفوق | ٤٩
 يقدم مع طماطم كرزية، فطر، خبز الروستيك المشوي مع جبنة البيكورينو رومانو وجبنة البارميجيانو ريجيانو

والفلفل ا�سود

البيض المسلوق مع السالمون المدخن وا�فوكادو | ٥٩
تقدم على خبز الروستيك المشوي محلي الصنع، مغطى بصلصة الهولنديز، ونبات الكبر المقلي

بيض مخفوق مع الفطر والكمأة السوداء | ٨٥
تقدم مع طماطم كرزية، خبز الروستيك مع جبنة البيكورينو رومانو وجبنة البارميجيانو ريجيانو والفلفل ا�سود

ديليتسيوزا / 29
إختيارك من الكرواسون مع مشروب ساخن

جوستوزا / 49
عصير برتقال طبيعي مع مشروب ساخن

وبيتــزا اال بـــاال

فريسكا | ٦٥
 عصير برتقال طبيعي، مشروب ساخن وزبادي مع

 جرانوال والتوت الطازج

كونتينانتالي / 65
 عصير برتقال طبيعي،  مشروب ساخن،  مع إختيارك من الكرواسون

أو سلة الخبز مع الزبدة والمربى أو أوملت

أورتوالنا | ٢٢
يعلوها الفلفل الحلو، الفطر، الباذنجان والطماطم

ستراتشيتيال إي أوليف | ٢٥
 صلصة طماطم، جبنة البوراتا بالكريمة، زيتون أسود

وأوريغانو

مارغريتا | ٢٠
 بيتزا كالسيكية إيطالية، مع صلصة الطماطم، جبنة

الموزاريال والريحان الطازج

بتاتي إي روزمارينو | ٢٠
 يعلوها شرائح رقيقة من البطاطاس وإكليل الجبل

الطازج

يوغورت كون فروتا إي غرانوال | ٤٤
زبادي مع الغرانوال والتوت

جريال | ١٢
حلى مليئة بالزبيب ومربى المشمش

ساكوتينوا شوكوالتو | ١٥
حلى مليئة بالشوكوالته

سادة | ١٠

لوز | ١٣
كرواسون محشو بكريمة اللوز

فستق | ١٣
كرواسون محشو بكريمة الفستق

جميع ا�سعار بالدرهم اÃماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة.  قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا
”إستهالك ا�طعمة النيئة المطبوخة حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيدÇ أو الدواجن، المأكوالت البحرية، المحار و البيض قد يزيد من خطر اÃصابة با�مراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية“

ال فروتــــا

ال باستيشيريا دا فورنو

كورنيتو

فوكاشيا جينوفيزي | ٥
فوكاشيا مع إكليل الجبل

فوكاشيا كون أوليفو شيبولي  | ٩
فوكاشيا مع زيتون أسود وبصل

فوكاشيا كون بومودوريني  | ١٥
فوكاشيا مع طماطم كرزية

كريب | ٢٦
كريب على الطريقة اÃيطالية

بان كيك | ٢٦
فطيرة بان كيك طرية

وافل | ٢٦
وافل لذيذ ومقرمش

فوكاشيا

مأكوالت بحريةفيجننباتيمكسرات

ال كالــــــــــــزوني
دي إيتــــالي

إستمتــع بالبيــض العضــوي الرائــع

البيتزا المفضلة على الطريقة الرومانية، بيتزا أال باال لينة ومقرمشة
في نفس الوقت، وتعلوها دائما المكونات الطازجة!ة

لدينا نكهات كثيرة متاحة، لمعرفة المزيد يرجى الطلب من النادل

الحلويات والفوكاشيا الطازجة

كرواسون على الطريقة ا�يطالية

خبز فوكاشيا ا�يطالي الطازج

بصل ٥  |  طماطم  ٨  |  بيض ٦  |  فطر ٨  |  لحم عجل مقدد ٩

 موزاريال فيور ي التيه ١٥  |  سالمون مدخن ١٦  |  كمأة سوداء ٢٥

إضافات

موز ٥ |  فستق ٥      |  فراولة ١١ |  جيالتو ١٦ |  توت ٢١

إضافات

إي بانينــــي

تيكينو إي فورماجي  | ٤٣
 لحم ديك رومي، جبنة البروفولوني السائلة، خردل،

 بشاميل، طماطم مجففة، بيستو بالريحان مع الخس

بومودورو إي موزاريال | ٤٥
جبنة الموزاريال، طماطم وصلصة البيستو

سالمون أفوميكاتو إي أفوكادو  | ٥٤
سالمون مدخن، أفوكادو مع جبنة

سندويشات محلية الصنع



مشروبات غازية

إل كـــافيه

لي بيفـــاندي

ال باستيشيريا

إسبريسو إيلي | ١٦
خليط إيلي المميز من تسعة أنواع من قهوة ا�رابيكا (سينجل / لونجو)س

إسبريسو إيلي دوبيو | ٢٠
متعة ممزوجة من مذاق إيلي في كوب متوسط الحجم

إسبريسو إيلي االميريكانا | ٢٠
إيلي إسبريسو مع ماء ساخن

ماكياتو كالدو | ٢٠
الطعم الرائع Ãسبريسو إيلي مغطى بطبقة من رغوة الحليب المخفوق

التيه ماكياتو | ٢٠
حليب مخفوق ساخن مع إيلي إسبريسو

كابوتشينو | ٢٠
حليب دسم مع إيلي إسبريسو

شاي | ١٦
 إختياركم من مجموعة الشاي لدينا

روزو دي سيرا | ٣٨
 شراب التوت المركز، شراب باشين فروت المركز، عصير الليمون الطازج

وعصير الرمان الطازج

أبل أند جينجر فيز | ٣٥
تفاح أخضر طازج، قطرات الزنجبيل، عصير الليمون الطازج وماء التونيك

جاريبالدي | ٣٥
برتقال طازج، شراب المانجو المركز وعصير الرمان الطازج

فيوري دي أرانشو | ٣٥
أوراق النعناع، شراب زهرة البيلسا، مربى البرتقال وماء التونيك

إيتالي روزي بيلليني | ٣٥
أوراق النعناع، شراب زهرة البيلسان، مربى البرتقال وماء التونيك

بازيل سماش | ٣٥
 أوراق الريحان، شراب البطيخ المركز، عصير الليمون الطازج مع شراب

سيدراتا تاسوني

فوريستا نيرا | ٢٠
 موس الشوكوالتة، بسكويت بالكاكاو وكاسترد شانتيلي كالسيكي، يعلوها

مسحوق الكاكاو والكرز

كانولو أل شوكوالتو | ١٥
كانولو تقليدية مليئة بالشوكوالتة ومزينة برقائق الشوكوالتة

كانولو سيسليانو | ١٥
 كانولو تقليدية محشوة بجبنة الريكوتا الحلوة، رقائق الشوكوالتة فستق

وبرتقال مجفف

تيراميسو | ٢٣
كريمة الماسكاربوني محلية الصنع مع كعكة إسفنجية بالقهوة، يعلوها

مسحوق الكاكاو

تشيزكيك إيستيفا اال فراجوال | ٢٠
 كعكة الجبن التقليدية مصنوعة من اللبن، جبنة الريكوتا مع كريمة

الفراولة

بنا كوتا | ٢٢
بنا كوتا التقليدية

كروستاتينا إي فروجولي | ٢٠
فطيرة محلية الصنع مع الكريمة، فستق وفراولة

كروستاتينا إي فرروتي ديبوسكو إي بيستاشيو | ٢٦
 فطيرة من الكريمة محلية الصنع مع الفستق ويعلوها التوت البري

والفراولة

فول مون | ٣٨
 تونكا، شراب جوز الهند المركز، عصير الليمون الطازج وعصير ا�ناناس

الطازج

شاي سبريت زيرو | ٣٥
شاي الكركديه، شراب الخوخ المركز، شراب مع ماء التونيك

فيردي | ٢٥
كرفس مع تفاح أخضر، سبانخ وخيار

إيزوال تروبيكالي | ٢٥ 
أناناس مخفوق مع البرتقال والمانجو

موليكوال كالسيكا ٣٣٠مل | ٢٢
موليكوال خالي من السكر ٣٣٠مل | ٢٢

مياه
أكوا بانا  ٥٠٠ مل | ١٦   -   ١٠٠٠ مل | ٢٣

س. بليغرينو  ٥٠٠ مل | ١٦   -   ١٠٠٠ مل | ٢٥

ليموناضة | ٢٣
بطيخ | ٢٣

تفاح | ٢٣
جزر | ٢٣

جريب فروت | ٢٣
برتقال | ٢٣

مانجا | ٢٣
توت مشكل | ٣٥

أفوكادو | ٣٤
أناناس | ٣٠
رمان | ٢٧

برتقال | ٤٢

ليكويد صن شاين | ٩
عصير  الجريب فروت الطازج مع الجزر والزنجبيل الطازج

بييت_أبل_مينت | ٩
عصير الشمندر الطازج مع التفاح الطازج وأوراق النعناع

كاندي الند | ٩
    عصير أناناس طازج مع بطيخ ورمان طازج

كابوتشينو غريكو | ٢١
حليب بارد عالي الجودة وإيلي إسبريسو ممزوج مع مكعبات الثلج

فرابيه أل كافيه | ٢١
إثنان من إيلي إسبريسو، مخفوقان مع الثلج لمذاق من الفرابيه الكريمي السلس

إسبريسو تيراميسو | ٢١
 مزيج لذيذ من االيس كريم، أصابع البسكويت وطبقة مزدوجة من إيلي إسبريسو

مع بودرة الكاكاو

الفوغاتو | ٢١
 إختيارك المفضل من بوظة الحليب، الشوكوالتة أو القهوة Ãضافتها، لتذوب

ببطئ في إيلي إسبريسو المغطى بالكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

هاف أند هاف سمر | ٢١
طبقة من الشوكوالتة الباردة مغطاة بفرابيه إيلي إسبريسو قليل التحلية

كافيه فيينيزي | ٢١
دبل إيلي إسبريسو مع كريمة مخفوقة

هاف أند هاف وينتر | ٢١
 طبقة من الشوكوالتة الساخنة مع إيلي إسبريسو مخفوق ومحلى قليالً

ماركينو كالدو | ٢١
 كوب ساخن مع طبقة من الشوكوالتة الساخنة، إيلي إسبريسو وبودرة الكاكاو

مغطاة برغوة الحليب المخفوقة

كابوتشينو فينيسيه | ٢١
إيلي إسبريسو مع الحليب المخفوق الساخن، الكريمة المخفوقة وبودرة الكاكاو

إي كالسيكي

مشروباتنا الخاصة
جديد

جديد

عصائر طازجة

عصائر سوبر

سبيسيالي كالديسبيسيالي فريدي

““

 

ال كالــــــــــــزوني
دي إيتــــالي

جميع ا�سعار بالدرهم اÃماراتي وتشمل ضريبة القيمة المضافة.  قد تحتوي بعض منتجاتنا على المكسرات أو آثار المكسرات، وفي حالة الحساسية يرجى إستشارة فريقنا
”إستهالك ا�طعمة النيئة المطبوخة حسب الطلب أو اللحم غير المطبوخ جيدÇ أو الدواجن، المأكوالت البحرية، المحار و البيض قد يزيد من خطر اÃصابة با�مراض المنقولة بالغذاء، خاصة إذا كان لديك بعض المشاكل الصحية“

مأكوالت بحريةفيجننباتيمكسرات

كل ا�فضل، لتعيش أفضل


