STARTER / APERITIVO / المقبالت

DEA

Insalata di frutti di mare, olio e limone (GF) ©
Seafood salad with lobster, king crab, scallops and lemon dressing
صدف ويقدم مع صوص الليمون,سرطان البحر,سلطة المأكوالت البحرية مع االستاكوزا

97

Vitello Tonnato (GF)
Sous vide sliced Dutch veal loin, berry capers served with tuna dressing
شرائح لحم العجل الهولندية وقبار مع صوص سمك التونة

87

Carpaccio di polipo fresco con tartare di pomodoro e patate (H)
Octopus carpaccio with potato and tomato tartare
شرائح االخطبوط الطازج كارباتشيو مع الطماطم و البطاطس

87

Pomodoro bruschetta (V)
Basil dried tomatoes, focaccia and parmesan shavings

78

الريحان المجفف بالطماطم على خبز الفوكاشيا مع جبنة بارميزان المبشور

Mozzarella di bufala e pomodori alla caprese (N) (V) (GF)
78
Buffalo mozzarella, tomatoes, basil pesto, drizzled with extra virgin olive oil
 ريحان مع زيت الزيتون, جبنة الموتزاريال والطماطم

SOUP / ZUPPA /الحساء
Cacciucco di pesce (GF)
Light spicy seafood soup
حساء المأكوالت البحرية الحار

68

Minestrone di verdure (V)
Classic vegetable soup
حساء الخضار الكالسيكى

58

 الريحان و المعكرونة مع جبنة البارمزان, الكرفس والفاصولية الخضراء,الثوم والجزر, حساءالطماطم مع البصل

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (GF)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

PASTA / RISOTTO /( المعكرونةGluten - free also available)

AED

Risotto di pesce con asparagi verdi (GF)
Seafood risotto with green asparagus
ريزوتو المأكوالت البحرية مع الهليون االخضر

107

Tagliatelle con gamberi e salsa di marinara
Tagliatelle with shrimps and marinara sauce
تلياتيلى مع الجمبرى وصلصة مارينارا

97

Linguine con ragu alla bolognaise
92
Linguine with bolognaise sauce (minced beef, tomato, carrot, onion and Italian herbs)
 البصلواالعشاب االيطالية, الجزر,الطماطم,لينجوينى مع صلصة لحم البقر المفروم
Caramelle con ricotta e spinaci (V)
87
3 color pasta filled with Italian ricotta & spinach served with light parmesan sauce
معكرونة من ثالث الوان مع جبنة الريكوتا االيطالية مليئة بالسبانخ تقدم مع صلصة البارميزان الخفيفة
Lasagna vegetariana (V)
87
Carrots, spinach, zucchini, eggplant mozzarella, oregano, ricotta, tomato sauce and
Parmesan
جبنة الموزاريال والريكوتا مغطاة بصلصة الطماطم و جبنة,الباذنجان,الكوسا,السبانخ,الزانيا نباتية من الجزر
البارميزان

MAIN COURSES / PORTATA PRINCIPALE / االطباق الرئيسية
Castoletta di vitello alla Milanese ©
146
Classic veal rack Milanese with arugula, cherry tomato and potato wedges
 طماطم و بطاطس مقطعة, لحم العجل الكالسيكى الميالنيزى مع جرجير
Filetto di salmone e caponata (GF) (H) (N)
Pan fried salmon with caponata and cherry tomato comfit

97

سمك السلمون المقلى مع باذنجان و الطماطم محالة
Brasato di agnello con verdure e patate (GF)
Braised lamb shank with root vegetables and young potato
عرقوب الضأن مطهو ببطء مع جزور الخضراوات و الباطاطس

141

Pollo alla Parmigiana
97
Breaded chicken thigh gratinated with cheese and tomato sauce served with tagliatelle
فخذ الدجاج المخبوز مع الجبن وصلصة الطماطم و يقدم المعكرونة تالياتيلى
*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (GF)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

AL FORNO PIZZA / بيتزا على الحطب

(Gluten - free also available) AED

Pizza con frutti di mare
Tomato sauce, Mozzarella, prawns, mussels, calamari, tuna & onion
والبصل,التونة,المحار,بلح البحر,صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع الجبرى

97

Pizza con agnello
Tomato sauce, Mozzarella, lamb meat, bell peppers & onion
الفلفل والبصل,صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع لحم الضأن

97

Pizza margherita (V)
Tomato sauce, Mozzarella, oregano & fresh basil
صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع الزعتر والريحان الطازج

87

Pizza con pesto pollo (N)
97
Tomato sauce, Mozzarella, feta cheese, spinach, smoked chicken & pesto sauce
الدجاج المدخن وصلصة البيستو,السبانخ,صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع جبن فيتا
Pizza con funghi (V)
Tomato sauce, Mozzarella, mushrooms, parsley & garlic
البقدونسو الثوم,صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع الفطر

87

Pizza con verdure (V)
87
Tomato sauce, Mozzarella, artichoke, asparagus, broccoli, zucchini, capsicum, fresh basil
 الفلفل الحلوو الريحان الطازج,الكوسا,القرنبيط,الهليون,صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع الخرشوف
Pizza pepperoni
Tomato sauce, Mozzarella, spicy beef pepperoni and black olives
صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع لحم البقر الحار و الزيتون االسود

92

Tacchino calzone
Tomato sauce, Mozzarella, turkey ham, olives, bell peppers
الزيتون والفلفل الحلو,صلصة الطماطم وجبن الموزاريال مع لحم الديك الرومى

92

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (GF)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

FROM THE CHAR-GRILL / ALLA GRIGLIA
من المشويات على الفحم

AED

Sirloin (250 gm) (GF)
 جرام052شريحة لحم الخاصرة من الجزء الخلفى

165

Rib Eye (280gm) (GF)
 جرام082 شريحة لحم البقرمن قسم الصدر

189

Beef Tenderloin (220gm) (GF)
 جرام002 شريحة لحم الخاصرة من لحم البقر

199

Porterhouse steak (450 gm) (GF)
 جرام052 شريحة لحم بشكل تى لحم الخصرة

209

All served with garden salad
يقدم مع السلطة
Your choice of
اختيارك من
Steak fries / onion rings / baked potatoes (GF) / mashed potatoes /
sautéed mushrooms (GF) / grilled vegetables (GF)
خضراوات مشوية/ سوتية الفطر/ بطاطا مهروسة/ البطاطا المخبوزة/  حلقات البصل/البطاطا المقلية
Mushroom sauce / pepper sauce / Béarnaise sauce / mustard sauce
 صلصة الخردل/ صلصة بيارنيز/ صلصة الفلفل/صلصة الفطر

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (GF)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

DESSERT / حلويات

AED

Tiramisu
Coffee-favored Italian pastry with mascarpone cheese
المعجنات االيطالية بنكه القهوة مع الجبن المسكر

49

Cioccolato croccante (N)
Chocolate dome
الشوكوالتة المقرمشة

53

Meringue (N)
Meringue with milk chocolate and hazelnut cream
كعكة المارينج مع شوكوالتة الحليب وكريمة البندق

53

Ice Cream (per scoop)
)ايس كريم(للمكيال

24

Tagliata di frutta fresca
Seasonal sliced fruit with fresh honey
شرائح الفواكة الموسمية مع العسل النقى

49

*All prices are inclusive of 07% Municipality fees, 10% service charge and 5% UAE VAT.

 ضريبه القيمه المضافه٪ 5  رسوم الخدمة و٪ 01  رسوم بلدية و٪ 7 جميع األسعار شاملة
Contain Nuts (N), Vegetarian (V), Healthy (H), Gluten free (GF)
(مكسراتN) ( خضراوتV) (صحيىH) (خالى من الغلوتينGF)
Food described may contain nuts or other ingredients, which in certain people can lead to allergic reactions.
Please inform us for an alternative choice. All the above are certified Halal products
الئحة الطعام قد تحتوى على المكسرات او غيرها من المكونات
والتى فى بعض الناس يمكن ان يؤدى الى الحساسية يرجى اعالمنا عن خيار بديل
جميع منتجاتنا حالل

