
ال كوتشينــا
دي إيتــــالي



جميع األسعار بالريال القطري
 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 بناًء
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

مأكوالت بحريةفيجــــن

مكسرات نبــــاتي

مسببـــــات الحساسيـــــة



بيتزا ال بولبو ريزوتو ال نيرو كون بولبو

إيـــــــل مـــــــــاري
قائمــــــة طعـــــــــام بحــــــــــــرية

بولو فريتو / 69
شرائح من األخطبوط المحمص مع البطاطس المقلية تقدم مع صلصة الزبادي

إنسالتا دي تونو / 66
سلطة خضراء مشكلة مع تونة كاليبو،  طماطم كرزية، بطاطس محمصة مع خل بذور العنب

سباغيتي ال تونو / 69
تونة كاليبو الفاخرة مع طماطم كرزية عضوية، ثوم وزيت زيتون بكر ممتاز

سباغيتي كون بولبو اال لوتشانا / 89 
أخطبوط مطهو ببطئ بصلصة الطماطم ولمسة من التوابل الحارة

ريزوتو ال نيرو كون بولبو / 92
ريزوتو بحبر الحبار االسود مع اخطبوط سوتيه متبل

بيتزا مارينارا / 62
 ،صلصة طماطم أنتونيال مع تونة كاليبو الفاخرة، بصل طازج ونبات الكبر

بيتزا ال بولبو / 86
 موزاريال فيور دي التيه و جبنة بيكورينو يعلوها أخطبوط متبل وبطاطس مقرمشة
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عادت المكأة
 استمتع بهذا المكون العطري إلضافته

 مع المعكرونة المفضلة لديك ،

 والريزوتو ، والسلطة ، وأطباق اللحوم

.وأكثر من ذلك

39
3

ريال
غ



غلي أنتيبــــــــاستي
مقبـــــالت

بتاتينا توندا / 26
رقائق البطاطس اجريا محلية الصنع تقدم مع الكاتشب

إضافة: كاتشيو إي بيبي 3 / ملح أعشاب 3 / توابل الكمأة 7

باتاتينا ميستا / 32
رقائق بطاطس مشكلة: خرشوف، جزر، شمندر، بطاطاس بنفسجية وتقدم مع الكاتشب

إضافة: كاتشيو إي بيبي 3 / ملح أعشاب 3 / توابل الكمأة 7

زوبا دي زوكا / 39
شوربة القرع الكريمية

مينستروني / 39
شوربة خضروات عضوية مع كرنب توسكان وفاصوليا من مزارع محلية

زوبا دي بومودورو إي بيبروني / 39
 شوربة الطماطم المحمصة وحساء الفليفلة المشوية

فيلوتاتا استيشي إي جامبري / 54
شوربة الكركند والروبيان على طريقة فيلوتيه الكالسيكية

فطر مشوي كروكيت مقرمشة

محشوة  بفطر البورشيني

محار إيرلندي

بروسكيتا دي بوسكو لوبستر وكراب كيك

إيل كرودوأرانشينو اي فونجي

بروسكيتا ديل بوسكو / 49
خبز الروستيك المقرمش والمشوي مع بوفالو ريكوتا وفطر مشوي

ارانشينو اي فونجي / 49
ثالث من كرات األرز المقلية ومحشوة بفطر البورشيني وصلصة جبنة فونتينا

لوبستر وكراب كيك / 62
ثالث كعكات كركند وكراب مشوية مع صلصة المايونيز الحارة بالروبيان

فريتو دي كالماري / 69
حبار مقلي متبل بالليمون والفلفل والمريمية يقدم مع صلصة الزبادي بالنعناع

كالزونشيني / 79
ثالثة من البيتزا الصغيرة مطوية ومحشوة بالمارجريتا وجبنة الريكوتا وسالمي مع فطر بالجبنة

بيف ريبس فينجرز / 86
أصابع لحم بقرية مقرمشة وطرية تقدم مع البطاطس المقرمشة ومخلل الخيار

جامبري / 86
روبيان مخبوز بصلصة زبدة الليمون والثوم وتقدم مع خبز الروستيك المقرمش

كارباتشيو دي مانزو إي تارتوفو / 119
.لحم بقري مقدد محلي الصنع مع فطر متبل ومايونيز بالكمأة ورقائق من جبنة البارميجيانو

إيل كرودو / 119
 محار أيرلندي نيء، تارتار السلمون والروبيان األحمر مع صلصة الحمضيات

جديد

جديد

جديد

جديد



لي إنسالتــي
سلطـــات

زوكا إي لينتيشي / 56
قرع مخبوز بالفرن مع السبانخ، العدس والبندق المقرمش

كابرينو / 59
 مزيج من الشمندر المحمص، سبانخ صغيرة، برتقال مكرمل مع جبنة الماعز كابرينو وصلصة البلسميك

بالتوت بري

بولو / 66
.سلطة كيتو مع دجاج مشوي، بيض مسلوق، كرنب صغير، أفوكادو، جبنة ولحم مقدد مقرمش

بوراتا إي بومودوريني / 79
تشكيلة من طماطم الملونة وبيستو الريحان محلية الصنع مع جبنة البوراتا

إنسالتا دي كروستاشي / 99
سلطة خفيفة مع خس صغير، كركند طازج، روبيان، سلطعون وأفوكادو مع صلصة الرمان

جديد

سلطة قشريات

قرع مخبوز بالفرن

زوكا إي لينتيشيإنسالتا دي كروستاشي



ال باستـــــــا وريزوتــــــــو
 معكرونـة أفيلتـرا غرانيانـــو ومعكرونـة طازجـة يوميـا

سباغيتو دي إيتالي / 64
الوصفة اإليطالية الشهيرة، سباغيتي بصلصة الطماطم “كوزي كومي” والريحان

ريجاتوني األرابياتا / 62
يتم طهي هذه المعكرونة في صلصة الطماطم مع الفلفل المجفف والبقدونس

تالياتيلي اال بولونيز / 74
 تاياتيلي محلية الصنع مع صلصة واغيو بولونيز راجو

فيجن ريجاتوني اال بولونيز / 76
معكرونة ريجاتوني افيلترا مع صلصة بولونيز راجو

الزانيا كالسيكا / 79
الزانيا تقليدية، مخبوزة مع صلصة واغيو بولونيز راجو وصلصة البشاميل

تالياتيلي إي فونجي / 82
تالياتيلي محلية الصنع مع صلصة الفطر الكريمية

ريزوتو إي فونجي / 74
ريزوتو مع فطر البورشيني وجبنة بارميجيانو ريجيانو

فيتوتشيني ال راغو بيانكا / 89
 باستا طازجة محلية الصنع مع لحم العجل والبورشيني راغو

تاليولينو ال تارتوفو / 129
تاليوليني محلية الصنع ممزوجة بزبدة البارميزان الخفيفة وتعلوها الكمأة الطازجة

باكيري ال أراغوستا / 199
معكرونة باكيري بالطماطم مع كركند طازج

رافيولي كابريسي كون بوراتا / 74
رافيولي محشية بجبنة الموزاريال، كابروتو، بارميزان وجبنة البيكورينو مع صلصة البوموروال والبوراتا

رافيولي كارني / 69
رافيولي باللحم المشوي بالزبدة والمريمية مع  الديمى جالس

ميزولوني زوكا/ 64
شكل نصف القمر مع يقطين مخبوز ، زعتر وجبنة الريكوتا البقرية مع صلصة كاشيو بيبي

رافيولي ريكوتا أي سبيناشي / 62
سبانخ سوتيه وريكوتا في صلصة طماطم أنتونيال

ال باستا فريسكا ريبينا
 المعكرونة الخاصة بنا مصنوعة يدويًا في المطعم يومًيا من دقيق

مولينو مارينو العضوي 100٪

جديد

جديد

جديد

جديد

صلصة البولونيز  تعلوها الكمأة الطازجة

تاليولينو ال تارتوفو
فيجن ريجاتوني اال بولونيز

لحم عجل مطهو ببطئ
كركند طازج

فيتوتشيني ال راغو بيانكا باكيري ال أراغوستا



ال بيتــــــزا
بيتــزا على طريقـة نـــابولي

يتم خبز البيتزا لدينا في فرن مارانا الدوار الذي يعمل بالحطب

مارغريتا / 66
ملكة البيتزا اإليطالية تقدم مع صلصة طماطم أنتونيال وجبنة موزاريال فيور دي التيه وريحان طازج

بيبروني بيكانتي / 69
فليفلة محمصة عضوية ومتبلة، أنشوفي، نبات الكبر وسجق كوريزو

بوفاال / 74
مارغريتا كالسيك مع اضافة بوفالو موزاريال وريحان طازج

ألي فيردوري / 74
كالسيك مارغريتا مع الخضار على طريقة كابوناتا وجبنة الريكوتا المملحة

شينكوي فورماجي / 79
جبنة فونتينا مع جبنة موزاريال مدخنة وطازجة، جبنة تاليجيو وبيكورينو فيوري ساردو

سالسيشيا / 82
كالسيك مارجريتا مع السجق الحار

زوكا إي دويا / 86
قرع مع جبنة موزاريال مدخنة، سجق إيطالي حار ومبهر دويا وجبنة بيكورينو فيوري ساردو

بيتزا أوتونو / 139
جبنة موزاريال فيور دي التيه وجبنة تاليجو مع الفطر  وتعلوها الكمأة الطازجة

فطر أويسترسكواش القرع

بيتزا أوتونوزوكا إي دويا



إي سيكونـــدي
أطباق رئيسية

بولو دوراتو / 89
صدور دجاج محلية مشوية مع بطاطس صغيرة محمصة

كوتوليتا دي بولو / 89
صدور الدجاج مقلية بالشوفان مع أوراق الجرجير والطماطم الكرزية

سلمون / 96
سمك السلمون الطازج المشوي مع مزيج من سلطة الفاصوليا العضوية الدافئة

تالياتا دي مانزو
تقدم مع إختيارك من الستيك والبطاطس المحمصة

سكالوبينا إي فونجي / 129
.محار أسترالي رفيع في صلصة الفطر المشوية على الفحم

برانزينو اال ليفورنيزي / 119
 سمك القاروس المقلي محشو بصلصة ليفورنيز التقليدية اللذيذة المصنوعة من صلصة الطماطم

وزيتون تاجياسكا

أوسوبوكو برازاتو / 139
لحم عجل مطهو  يقدم مع ريزتو الزعفران التقليدي وجريموالتا  اإليطالية الكالسيكة

ميرلوزو / 139
سمك القد األطلسي المسلوق في أوراق الملفوف األحمر والشمر ويقدم مع مرق البطاطس

سلمون ال كارتوشو / 96
سمك السلمون الطازج بالليمون واألعشاب والخضروات من مصادر محلية

جديد

جديد

أطباق جانبية
   بطاطس مهروسة 24  /  بطاطس صغيرة  محمصة 24  /  بطاطس مقرمشة 26   /   بطاطس حلوة 24

  فطر سوتيه 26  /   خضار مشوية 26   /   فاصوليا سوتيه 26

سمك القد األطلسي
محار أسترالي رفيع

ميرلوزو
سكالوبينا إي فونجي

149239 139

 مغذى على الذرة 250 يوم مغذى على الحبوب 200 يوم أم بي3 ستيك مغذى على الحبوب أم بي3
غ تندرلوين كندي أأأغ من لحم تندر فالي ستريبلوينغ من لحم تندر فالي فالنك 200230230



دا كونديفيري
أطبــــــــــاق للمشاركــــــــة

ال غران بيتزا / 149
مثالية للمشاركة، ألربعة أشخاص، إختر أربعة أنواع من البيتزا 
مارغريتا / إي فورماجي / ألي فيردوري / سالسيشيا فرياريلي

بيف ريبس / 429
أضالع لحم بقري طرية ومقرمشة تقدم مع بطاطس مقرمشة وخيار مخلل

أراجوستا اال جريليا / 329
كركند كامل طازج مخبوز مع الخضار الموسمية ويقدم مع زبدة الحمضيات

جديد

كركند كامل طازج

أراجوستا اال جريليا



لي بيفاندي
عصائر

ميــــــــاه

مشروبـــــــات غازيــــــــــة

عصائــــر طازجــــة

أكوا بانا

سان بيليجرينو

موليكوال كالسيكا

موليكوال خالي من السكر

ليموناضة

ليموناضة بالنعناع

برتقال

بطيخ

جزر

غريب فروت

تفاح أخضر

أناناس

أفوكادو

فراولة

توت مشكل

رمان

2126
2229
2232
2229
2230
2944

24

26

16
26

26

18

لتر مل

مل

1 500

330

موهيتــــــــــــــو

فيرجن موهيتو
أوراق نعناع، ليمون أخضر، شراب السكر، عصير ليمون ومياه غازيةء

ستروباري موهيتو
شراب فراولة، ليمون طازج، أوراق نعناع، عصير ليمون ومياه غازية مع فراولة طازجةء

باشن فروت موهيتو
أوراق النعناع، فاكهة الباشن فروت الطازجة، ليمون أخضر، شراب الفاكهة، عصير

ليمون ومياه غازية

28

32

34



إيل كافيه
قهوة

 إسبريسو إيلي سينجل / لونجوء
إسبريسو إيلي دوبيو

ضاعف متعة إيلي في كوب متوسط الحجمء

 إسبريسو إيلي االميريكانا
إيلي إسبريسو تقدم مع إبريق من الماء الساخنء

ماكياتو كالدو
إيلي إسبريسو مغطى بطبقة من رغوة الحليب المخفوق

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

كابوتشينو
حليب طازج مع إيلي إسبريسوء

كابوتشينو  غريكو
 حليب بارد وإيلي إسبريسو ممزوجة مع مكعبات الثلج

فرابيه أل كافيه
إثنان من إيلي إسبريسو، مخفوقان مع الثلج لمذاق من الفرابيه الكريمي السلسء

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

بودرة الكاكاوء

الفوغاتو
خيارك المفضل من الحليب، الشوكوالتة أو القهوة، إيلي إسبريسو، كريمة

مخفوقة وبودرة الكاكاوء

هاف أند هاف سمر
طبقة من الشوكوالتة الباردة مع إيلي إسبريسو فرابيه

كافيه  فيينيزي
دبل إيلي إسبريسو مع حليب ساخن مخفوق

هاف أند هاف وينتر
إيلي إسبريسو فرابيه محالة قليالً مع طبقة من الشوكوالتة الساخنةء

ماركينو  كالدو
 كوب ساخن مع طبقة من الشوكوالتة الساخنة، إيلي إسبريسو وبودرة الكاكاو مغطاة برغوة الحليب

المخفوقة

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

إختياركم من مجموعة الشاي لدينا

إي كالسيكــــــــــــي

سبيسيـــــــــالي فريــــــــــــدي

سبيسيـــــــــالي كالــــــــــدي

شـــــــاي

15

19

19

21

19

20

20

20

21

20

20

20

20

20

17

19

حلويات أيطاليةال باستيشريــــــا

ءتشيز كيك الي فراغولي

تشيز كيك مع جبنة كريمة و جيلي فراولة

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

كانولو  سيشيليانو
كانولو تقليدية محشوة بجبنة الريكوتا الحلوة، رقائق الشوكوالتة، بيستاشيو وحلوى البرتقال

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

24

24

24

26

كريب أو وافل مع شوكوالتة فينكي
إضافة: موز 5  ء /  فستق 5 ء  /  جيالتو 16 ء  /  فراولة 12 ء   /  توت 19 

34كريب أو وافل

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


