
ب���ا بالفرن

االطباق الر�سية

املعكرونة اال�طالية

ساندويشات 

املقبالت

الحساء

ص=صحي   م = المكسرات   ج = الجلوتين   س = المأكوالت البحرية   ن = نباتي   أ = ا�لبان

قد يحتوي الطعام الموصوف في هذه القائمة على مكسرات أو مكونات أخرى ، والتي قد تؤدي 
عند بعض ا�شخاص إلى تفاعالت حساسية. إذا كنت تعاني من حساسية من المكسرات ، أو 
تعتقد أنك قد تعاني من أشكال أخرى من الحساسية الغذائية ، فيرجى إبالغ مقدم الطلب 

الخاص بك ، والذي سيكون قادًرا على تقديم المشورة بشأن خيار بديل. قد تحتوي أطباق ا�سماك 
أو ا�طعمة التي تحتوي على مكونات ا�سماك على عظام السمك.

جميع ا�سعار بالدرهم ا·ماراتي وتشمل ١٠٪ رسوم خدمة و ٧٪ رسوم بلدية و ٥٪ ضريبة القيمة 
المضافة.

(جميع السندوتشات تقدم مع البطاطا المقلية وسلطة 
منزلية)

(جميع أنواع معكرونات تقدم مع جبن البارميزان وخبز 
الثوم ا·يطالي)

كرات االرز ال�طالية( أرانشيني دي ريز)(ن)(أ)
المقلية محشية مع بازيالء الخضراء وجبنة الموزاريال ، تقدم 

مع صلصة الطماطم بالريحان.

42

كاالماري ��ي�ى(س)
حلقات كاالماري متبلة مع الطحين واالعشاب مقلية 

مقرمشة وتقدم مع صلصة الفلفل الحار.

38

بانزروتو البون�سيمو( ن)(أ)
ميني بيتزا بالفرن مقرمشة مطوية مع بالجبنة 

,الطماطم الطازج ,ريحان طازج, وتقدم مع صلصة 
المارينارا.

38

س�طة الـكاب��زي(أ)(م)
سلطة جبنة موزاريال االيطالية الطازجة , طماطم  

مغطاة بأوراق الريحان و صلصة البيستو.

56

س�طة �بوب كينوا مع �بنة �يتا(ص)(ن)(أ)  
جبنة فيتا متبلة مع كينوا ، طماطم طازجة ، بصل أخضر ، 

أوراق مقرمشة ، تقدم مع صوص دبس الرمان و زيت الزيتون 
بالليمون.         

62

س�طة س��ار( أ )
خس روماني مشكل,  دجاج مشوي ، جبنة بارميزان ، خبز 

محمص , وتقدم صوصو سيزار.

52

اروق كيال وي�ط�� املح�ص(م)(أ)
اورق الخس المشكله مع اوراق الكيال الطازج, يقطين الطازج 

المحمص, وجوز محمص, جبنة الفيتا, التمر, وبذورعباد 
الشمس ,طماطم طازجة, وتقدم مع صوص دبس الرمان 

مع الليمون.   

64

�ساء �ي�س��و�� (ن ) 
حساء تقليدي مع الخضارالموسمية و المعكرونة مطبوخه 

على الطريقة االيطالية التقليدية ويقدم مع خبر الثوم 
االيطالي.

38

�ساء ال�طر ا�طازج (ن)
فطرطازج مطبوخ مع الكريمة ويقدم مع خبزبالثوم 

االيطالي. 

36

دجاج ب�ستو(م) 
صدر دجاج مشوي ، زيتون اسد مهروس، خبز بانيني االيطالي ، 

أفوكادوطازج ، طماطم مجففة مهروسة، جرجير وصوص 
بيستو االيطالي.

42

سموك الساملون(أ)(س)
عجين مخمر مشوي ،شرائح سلمون مدخن ، جبنة كريمية 

منزلية الصنع ، شرائح ليمون ، كيبرز مقرمش ، بصل أبيض ، 
فجل أحمر وأفوكادوالطازج.

46

ساندو�ش اضالع لحم بقري(أ )
أضالع لحم بقري مطبوخة ببطء في مرق البصل ، تقدم في 

خبز باجيت محمص وجبنة سويسرية ذائبة.

44

تا �و�ش��ي اال�ون�� (أ) 
معكرونة فوتشيني االيطالية مطبوخه مع الكريمة , وجبنة 

البارميزان, والفطر الطازج.  

64

باستا بنه ا�ب�اتا (ن)(ا)
مكرونة بينه مع  صوص طماطم حار وشرائح زيتون اسود.

58

باستا سبا�ي�ي أال بولون��( أ) 
  وطماطم صوص. معكرونه اسباجيتي مع صلصة بولونيز 

اللحم البقري التقليدية

72

 اسبا�ي�ى الب�ستو(م)
معكرونه اسباجيتى صوص ايطالى بيستو، طماطم ، بذور 

صنوبر.

78

ب���ا مار��يتا (أ)(ن)
صوص الطماطم مع الريحان ا·يطالي الطازج، مغطاة 

بطبقة بجبنة الموزاريال االيطالية طازجة,وا�وريجانو

62

ب���ا ال بولو(شرائح دجاج)(أ) 
صوص الطماطم مع جبنة الموزاريال شرائح دجاج 

باربيكيوصوص مشوي.

74

بار�يجيانا دي �يالنزا��(ن)(ي)
طبقات من الباذنجان الطازج المشوي بالفرن مع ا�عشاب 
ا·يطالية وجبنة البارميزان والخضروات الموسمية وصوص 

الطماطم الطازج وجبنة الموزاريال.

64

�يليتو دي مانزو(لحم بقري مشوي)
لحم بقري تندرلوين مشوي يقدم مع بصل مكرمل ، بطاطا 

مهروسة ، اسبرجوس االخضر ، مشروم ومطهومع عصارة 
اللحم الشهية.  .

75

الزانيا ـكالسيكية(ا)
معكرونة الزانيا االيطالية مع صلصة البولونيزالتقلدية 

والبشاميل وجبنة الموزريال

74

بولو أال �يالن��
صدر دجاج متبل مقلي مغطى بالخبز ومقرمش مع جبنة 

البارميزان, مخبوز بالفرن مغطى بصوص المارينارا وجبنة 
الموزاريال ، يقدم مع البطاطس المقلية.

78

ساملون اال ��يجليا(س)
 فيليه سلمون  متبل مشوي  مع خضار مسلوقه و خضار 

مهروس, بازيالء خضراء ويقدم مع صوص الزبدة والليمون.

95

كواترو �ورما��(ا)
صوص طماطم جبن بوفالو موزاريال ،  جبنة جورجونزوال ، 

جبن إيمينتال ,جبنة سكامورزا

64

ب���ا �ضروات(ا)(ن)
صوص طماطم مع جبنة موزاريال ، كوسة ، فلفلة مشكلة ، 

بصل وباذنجان,فطر طازج. 

66

ب���ا سال��(ا) 
صوص طماطم مع جبنة موزاريال وشرائح لحم بقري 

سالمي.

72


