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ANTIPASTI

PASTA & RISOTTI

Insalata di rucola, pomodori secchi, parmigiana
salsa al balsamicoll

55

Orecchiette, broccolini, acciughe
aglio e peperoncinolll
Broccolini, anchovy garlic, chili

Arugula salad, sundried tomatoes, parmesan, balsamic dressing

Insalata mista, noci e formaggio di capralll

Bucatini alla normalll

95

Heirloom tomatoes, artichokes, walnuts and fresh goat’s cheese

Paccheri alla puttanescalll

88

78

Tomato, capers, taggiasca olives, garlic

Citrus cured organic salmon, sweet mustard dressing and micro greens

Gnocchi di patate, ragu d’anatra e funghilll

Burrata, puree di carciofi, pera caramellata
mandorle tostate, pomodorinilll

Potato gnocchi, duck ragout and mushrooms

90

Spaghetti aglio, olio
peperoncino e polpa di granchioll

Burrata, artichoke puree, caramelized pear, toasted almonds
and honey tomatoes

86
88

Crab, chili garlic and parsley

fagiolil

78

Tagliatelle ai gamberi e pomodorinill

House cured tuna, cannellini beans, tomato, scallions and basil

120

Sautéed prawns, cherry tomatoes, herbs

Fichi alla griglia, stracciatella
pinoli e speck di manzoll

92

Linguine alle vongolell

108

Clams, white wine, pepper flakes, parsley

Grilled fig, stracciatella, pine seeds and beef speck

Fritto misto, salsa allo zafferano e limonelll

Pappardelle al ragu d’agnello, rosmarinoll

98

Arancini al sugolll

108

Braised lamb shank and rosemary

Crispy fried mixed fish and seafood, lemon and saffron aioli

Spaghettoni, cozze, fagiolini
pangrattato e prezzemololl

55

Sicilian rice balls with meat sauce filling

Parmigiana di

72

Tomato, aubergine, salted ricotta, basil

Salmone organico agli agrumi
salsa alla mostarda dolcell

Tonno e

80

98

Mussels, green beans, pangrattato and parsley

melanzanelll

60

Maccheroncini amatricianall

Baked eggplant parmigiana

98

Pancetta, chili, tomato

Vongole al vapore, salsiccia ai semi di finocchio
fettunta all’ aglioll

108

Risotto ai funghi di boscoll

108

Wild forest mushrooms thyme and parmesan

Steamed clams, home-made fennel sausage, roast garlic fettunta

Risotto alla milanesel

102

Saffron risotto with bone marrow

ZUPPE

Risotto spinaci, piselli, asparagi
stracciatella di bufalall

Pappa di pomodoro, pesto e crostinilll

45

Spinach, spring peas, asparagus and buffalo stracciatella

45

PIZZE

106

Chunky tomato soup, pesto, crostini

Zucca, pompelmo e amarettilll
Butternut squash, grapefruit and amaretti

Margheritalll

68

Tomato, mozzarella, basil

Vegeterianalll

72

Grilled mixed vegetables

Contadinoll

76

House made fennel sausage, cream, mushrooms, potatoes

Valtellinall

PRESTO LUNCH

74

Bresaola, rucola, parmesan

Two courses

Frutti di marell

90

Three courses

98

Shrimp, calamari, lump crab, clams

120

Tonno e cipollall

Inclusive of soft drinks, coffee or tea
Weekdays from 12 noon to 4 pm

82

Marinated tuna, red onion, capers

Radicchio e scarmorzalll

86

Radicchio, scarmorza cheese

Diavolall
Hot beef salami, onions, fresh chili

l

Vegetarian

l

Contain Nuts

l

Seafood

l

Gluten

l

All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges and local fees.

Lactose

l

Eggs     Gluten free options are available on request

88
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المقبالت

المعكرونة و ريزوتو

سلطه الجرجير

ll

٥٥

بندوره مجففه ،جبنه البرمزان ،خل البلسمك

سلطه الحديقه االيطاليه

lll

٩٥

بندوره متعدده االوان ،خرشوف ،عين جمل ،جبنه الغنم الطازجه

سمك السالمون مع الحمضيات

ll

٨٨

صوص الخردل الحلو ،اعشاب الخردل الصغيره

بورتا جبنه

٧٨

تونا طازجه ،فصوليا بيضاء ،بصل اخضر ،الريحان ،طماطم

صلصه الطماطم ،باذنجان ،جبنه الريكتو ،ريحان ،ثوم

باكيري

lll

٩٢

تين مشوي ،جبنه االيطاليه سترشاتاال ،صنوبر ،لحم البقر المجفف

٩٨

اخطبوط صغير ،المحار ،قريدس ،السمك االبيض الصغير يقدم مع صوص
اليمون والثوم والزعفران

سباغيتي

ll

تالياتيلي
لنغويني

ll

محار ،بقدونس ،الفلفل االحمر ،النبيذ األبيض ،ثوم

lll

٥٥

االرز الريزوتو االيطالي ،محشي الحمه المفرومه واالعشاب ،جبنه الموزريال

شرائح باذنجان المشوي مع الجبنه البرمزان والموزريال

ll

قريدس ،الطماطم الكرزيه ،مع االعشاب ،النبيذ األبيض ،ثوم

lll

كرات االرز االيطاليه المحشيه المقليه

نوكي

lll

ثوم ،فلفل احمر ،لحم السلطعون ،بقدونس

المشويll

lll

شرائح باذنجان ،جبنه موزريال ،جبنه البرمزان ،صلصه البندوره مع الريحان

لمحار االيطالي

بوكاتيني

lll

بطاطا نوكي ،صلصه البط ،النبيذ االحمر ،فطر ،ثوم

l

البحريات المقليه

بروكليني ،سمك االنشوفه ،ثوم ،فلفل حار

٩٠

خرشوف ناعم  ,ايجاص مع الكرميل ,اللوز المحمص ,طماطم حلوه

سلطه التين

ll

٦٠
١٠٨

محار االيطالي ،نقانق مع الشومر ،خبز الفوكاشا االيطالي ،النبيذ األبيض

ll

بابارديله

ساق الخروف مطهو ببطء مع الكليل الجبل ،صلصه الطماطم ،ثوم

سبجاتوني

ll

بلح البحر ،فصولياء الخضراء ،بقدونس ،الخبز المحمص
ll

مكرنشيني

lll

٤٥

صوص الريحان ,خبز الفوكاشا االيطالي طماطم

شوربه القرع

ll

االرز االيطالي ريزوتو ،فطر البري بورشيني ،بصل ،جبنه الرمزان ،النبيذ األبيض

الشوربه
lll

٤٥

شوربه القرع االحمر ,جريب فروت  ,بسكويت اللوز

ريزوتو زعفران

l

االرز االيطالي ريزوتو ،زعفران ،نخاع العظم ،جبنه البرمزان

ريزوتو مع الهلوين و السبانخ

٧٢
٧٨
٨٦
٨٨
١٢٠
١٠٨
١٠٨
٩٨
٩٨

لحم البقر ،طماطم ،فلفل حار ،ثوم

ريزوتو مع الفطر البري

شوربه البندوره

٨٠

صلصه الطماطم ،نبات الكبرز ،الزيتون االسود االيطالي ،ثوم

lll

سلطه التونا

أوريكيته

lll

ll

سبانخ ،فصوليا خضراء ،هلوين ،جبنه سترشتيال ،جبنه برمزان

١٠٨
١٠٢
١٠٦

بيتزا
مارغريتا

lll

صلصه الطماطم ،ريحان ،جبنه المزيريال

بيتزا الخضار المشكله

lll

صلصه الطماطم ،كوسا ،باذنجان ،فلفل حلو ،فطر ،جبنه الموزيريال

الغداء السريع
طبقين

90

ثالث اطباق

120

بيتزا المزارع

ll

كريم ،نقانق مع الشومر ،بطاطا ،فطر ،جبنه الموزيريال

بيتزا فالتيلينا

ll

صلصه الطماطم ،لحم بريزاوال المجفف ،جرجير ،جبنه برمزان ،جبنه موزيريال

يقدم مع المشروبات الغازيه ،قهوه او شاي
من يوم االحد الى يوم الخميس من الساعه  12ضهرا الى الساعه  4عصرا

بيتزا البحر

ll

صلصه الطماطم ،قريدس ،كالماري ،لحم السلطعون ،محار ،جبنه الموزيريال

بيتزا تونا

ll

صلصه الطماطم ،تونا ،بصل ،نبات الكبرز ،جبنه الموزيريال

بيتزا الجبنه المدخنه

lll

جبنه سكمورزا المدخنه ،فجل االحمر ،جبنه الموزيريال

بيتزا حاره

ll

صلصه الطماطم ،فلفل حار ،الحم المقدد ،بصل ،جبنه الموزيريال

البيض

l

الالكتوز

l

الغلوتين

l

المأكوالت البحرية

l

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المعمول بها والرسوم المحلية.

يحتوي على المكسرات

l

نباتي

l

ال خيارات الغلوتين متوفرة عند الطلب
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٧٤
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٨٦
٨٨

