
المقبالت والسلطات
 6.500 فريتو ميستو على الطريقة ا�يطالية (غ) 

حبار مقلي يقدم مع الروبيان والخضراوات ومزّين بصلصة التاتار ومربى الفلفل الحار

بارميجانا الباذنجان (ن أ)  5.000 
باذنجان مخبوز مع صلصة الطماطم، وجبنة بافلو موزاريال، وجبنة البارميزان، ومزينة بأوراق الريحان 

سلطة ترافيل بجبنة البوراتا  (ن أ)  8.000 
جبنة البوراتا، وكمأ أسود، وطماطم، مع طبقتين من جبنة البيستو ، وخل البلسميك 

 6.000 سلطة القيصر ميدزو (أ غ) 
لب الخس المزين بالخبز المحمص بالثوم، وجبنة البارميزان، وبيض، وأفوكادو مع سمك ا�نشوجة

  7.000 سلطة القيصر بالدجاج (أ غ)  
 8.000 سلطة القيصر بالروبيان (أ غ) 

7.500 كارباتشيو لحم البقر (أ غ) 
شرائح من تندرلوين ا�نغوس، وطماطم كرزية، والزيتون مع نبات الكبر، وجبنة البارميزان، 

وأوراق الجرجير مع كروستيني الكمأة

7.000 لحم البارما ا�يطالي المدخن مع الجرجير (م أ خ) 
شرائح رفيعة من لحم الخنزير، وشمام مع الجوز والطماطم الكرزية وجبنة البارميزان والجرجير 

8.000 انتيباستو "ماري اي مونتي"  (أ غ خ)  
لحم مقدد، وروبيان مطهو ببطئ، وجبنة، وزيتون، يقدم مع المخلل ومزين بالخبز المحمص

 6.500 سلطة أوراق الكيل الصغير (ن أ)  
تشكيلة من ا�وراق الخضراء، وخضراوات حلوة وحامضة، مع نبات الكبر المطحون، 

مزين بقطع صغيرة من جبنة الغورغونزوال، يقدم مع صلصة الرمان

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

طبقنا الخاص

جديد

جديد



الشوربات
كاتشيوكو  المأكوالت البحرية (غ)                         7.500      

سمك هامور، وروبيان، ومحار، وكالماري، وبلح البحر مع صلصة الطماطم الطازجة والمرق

توسكان المنستروني  (ن غ)                                      4.500   
شوربة لذيذة تحتوي على 20 نوع مختلف من الخضراوات والحبوب، يقدم مع خبز فوكاشيا ا³يطالي 

بالثوم"نة الغورغونزوال، يقدم مع صلصة الرمان

الباستا والريزوتو 
تتوفر أيًضا ا�طباق الخالية من الغلوتين 

ريجاتوني بولونيز  باللحم (أ غ)                      صغير  6.500 
لحم بقر واغيو، وصلصة الطماطم ، وريحان، مزين بجبنة البارميزان                   كبير   9.000 

الالزانيا ا�يطالية ا�صلية  (أ غ)                                     7.500
لحم بقر واغيو مع صلصة البشاميل، وجبنة بافلو موزاريال، وجبنة البارميزان 

كانيلوني بالسبانخ (ن أ غ)                             6.500 
خليط من السبانخ وجبنة الريكوتا، وجبنة الموزاريال، وصلصة الطماطم

لينجويني البيستو والروبيان   (م أ غ)                    صغير  5.500
روبيان، وفاصوليا خضراء، وريحان، وطماطم مجففة، وطماطم كرزية مزينة بالصنوبر                 كبير   8.500 

ريزوتو الفونجي (ن أ)                        صغير  5.000 
فطر بري مع خالصة الكمأ وجبنة البارميزان                       كبير   7.500 

رافيولي بجبنة البارميزان  (ن أ غ)                                   صغير  5.000 
هليون أخضر مع الطماطم الكرزية والفطر والزبدة وأوراق الميرمية الشهية                  كبير   7.500 

كازاريتشو  بصلصة البوتانيسكا  (ن أ غ)                    صغير  4.000 
طماطم كرزية، وفلفل أحمر حار، ونبات الكبر، والزيتون، مع ا�نشوفة وجبنة البارميزان                 كبير   6.000  

مزينة بصلصة الطماطم 

تاغلياتيل كاربونارا (ن أ غ)                      صغير  5.000 
لحم بقر مقدد، وجبنة بوكورينو رومانو مع صفار البيض                     كبير   7.500 

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.

طبقنا الخاص

طبقنا الخاص

جديد



البيتزا
تتوفر أيًضا ا�طباق الخالية من الغلوتين 

مارغاريتا (ن أ غ)                           6.500    
صلصة طماطم شهية مع الطماطم الكرزية والريحان وجبنة الموزاريال 

فروتي دي ماري (أ غ)                          7.500 
روبيان، وسمك الهامور، والكالماري مع صلصة الطماطم وجبنة الموزاريال، ومزينة بأوراق الريحان 

ميدزو فانتازيا (أ غ)                       8.000 
جبنة بافيلو الموزاريال، وجبنة التاليجيو مع الفطر ومعجون الكمأ، والروبيان، والهليون

بيانكا الحم  ا�يطالي المدخن (أ غ خ)                                    7.500 
شرائح رفيعة من لحم الخنزير، وجبنة الموزاريال، وأوراق الجرجير، وجبنة البارميزان، ومزينة بالطماطم الكرزية

من قلب إيطاليا إلى البحرين (أ غ)                       7.500 
كفتة لحم الضأن، وصلصة الطماطم، وجبنة الموزاريال، وتبولة

ببروني (أ غ)                         7.000 
 شرائح لحم الببروني، وزيتون أسود، وطماطم مجففة، وفلفل حلو، وجبنة الموزاريال

اورتوالنا (ن أ غ)                           6.500 
طماطم، وباذنجان، وكوسة، وفلفل حلو، وفطر، وقرع مشوي، وجبنة الفيتا، وجبنة الموزاريال

بريزاوال  (أ غ)                          9.000
شرائح لحم البريزاوال، وأوراق الهندباء،  وجبنة الموزاريال، وجبنة البارميزان، وصلصة الطماطم 

األطباق الرئيسية
سمك سي باس المقلي (أ)                      12.500 

سبانخ، وبطاطس مهروسة، وشمندر، بصلصة المارينارا 

سمك هامور با�عشاب  (أ غ)                   15.000 
غراتين الهليون، وطماطم الكونفيت الكرزية، مع الزيتون ا�سود، و صلصة خضراء 

فيليه سمك سلمون بارولو (ك)                   12.500 
بطاطا مخبوزة، ومخلل الَشَمر، وحمضيات، وخس مقطع مع صلصة الليمون، وصلصة نبيذ البارولو

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.
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جديد



صدر دجاج سكالوبيني (أ غ)                       9.500 
 بطاطا مشوية، وفطر، وفلفل حلو مع صلصة إكليل الجبل 

شرائح اللحم على الطريقة االيطالية (غ)             15.000 
شرائح لحم بقر ريب-أي، وطماطم كرزية، والجرجير مع جبنة البارميزان، والبطاطا المهروسة، وصلصة 

البلسميك 

أضالع لحم الضأن النيوزيلندي                     15.000 
متبل بإكليل الجبل، وزيت الزيتون، وكابوناتا مع صلصة الزعتر 

الحلويات
تيراميسو (ن أ غ ك)                        4.500

جبنة الماسكربون، وأصابع البسكويت، مع القهوة ومشروب ا�مرتو 

باسيون شوكوالتة فالرونا (ن أ غ)                      4.500
باناكوتا بالشوكوالتة اللذيذة، والفوندو، والرافيولي  

بانا كوتا ميدزو (ن م أ غ)                         4.000 
باناكوتا بالفانيال والقرنفل، غرانيتا الخوخ، كابريس اللوز

بيزو كاالبرو ترافيل (ن م أ)                        4.500 
مثلجات بنكهة الشوكوالتة، وأفوكاتو القهوة، ومثلجات بنكهة البندق

جيالتو والسوربيه (ن م أ غ)                       4.000 
 تقدم مع التوت وبسكويت باتشي دي داما

قهوة (ن أ)  شوكوالتة (ن أ)    فانيال (ن أ)      
سوربيه التوت (ن) بيستاشيو  (ن م أ)     برالين مع الكراميل (ن م أ)   

  ن- نبايت، م - مكرسات، أ - ألبان، غ - غلوتني، خ - خزنير، ك - حيتوي عىل الكحول
إن كنت تعاين من أي نوع من أنواع حساسية الطعام، يرىج إخبار النادل بذلك عند أخذ الطلب

مجيع األسعار شاملة رضيبة اخلدمة والرضائب األخرى املطبقة

يرىج مالحظة انه من اجل احلفاظ عىل سالمة وحصة ضيوفنا الكرام، فقد مقنا بتعديل طريقة خدمتمك. 
من فضلك ال ترتدد عن االستفسار من اي من زمالئنا عن التدابري اليت نتخذها للحفاظ عىل سالمتك.
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