
 

بعنايةمنتقاة مكوناتمنالمعدةالمحسنةاألطباقتذوقاألصيلةاإليطاليةبالنكهاتغنيةطعامتجربة

لديناالطهيخبراءبواسطةالمطورةالكالسيكيةالطهيطرقباستخدام

المناسبالنبيذنوعاختيارعلىبمساعدتكلديناالنبيذلخبيرواسمحللحواسمثيرةطعامبتجربةاستمتع

إيطاليامناطقمختلفمنالقادمةالنبيذتشكيلةمنطبقلكل

مننوعأيمنتعانيكنتإذاإبالغنايرجىذلكأمكنكلماخاصةطلباتأيبتلبيةالطهيفريقيسعد

خاصةغذائيةمتطلباتلديككانإذاأوالحساسية

ثاليوعليالطهاة رئيس

المطعممديرالطهاةرئيسأولمساعد
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الشوربة 
 

 25   شوربة كريمة الهليون

   هليون أبيض مع قطع الخبز المحمص

كازيوكو 

غنيمرقفيالكاالماريوحلقاتوالسمكالبحروبلحالروبيانمعالبحريةالمأكوالتشوربة

البحريةوالمأكوالتبالطماطم

والسلطات المقبالت

الجرجيرسلطة

الخلوصلصةالبقانجوزوالمسلوقةالكمثرىمع البلسميبالخلالمتبلةالجرجيرأوراق

القرمشةالكينواورقائقالبلسمي

بوراتا 

وزيتالريفيالخبزوأصابعالمعتقالبلسميوالخلالكرزيةالطماطممعالجرجيرأوراق

الممتازالبكرالزيتون

التونةصلصةمعالعجللحم

واألنشوجةوالكبرالكريميةالتونةصلصةمعالورديالعجلخاصرةلحممنمشويةشرائح

بحريةسلطة

الليمونوصلصة الكرزيةوالطماطمتاجيجاشيوزيتونوالسمكوالجمبريالبحربلحمعكاالماري
 

البقر لحمكارباتشيو

البيضاءالكمأةوزيتالبارميزانجبنورقائقالمحليةالخضار معاألسوداألنغوسبقرخاصرةلحم

منوعمقبالتطبق

الشمسفي المجففةوالطماطموالبطيخالبارميزانجبنمعاإليطالياللحممنومعتقةباردةقطع

تاجيجاشي وزيتون
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الباستا 

الكالسيكيةالبقرلحمالزانيا

المنزليةالبقرلحمالزانيا

الحارالفلفلوزيتبالثوماسباغيتي

الممتازالبكرالزيتونوزيتحارفلفل

والريكوتاالسبانخرافيولي

البارميزانوجبنالمريميةوزبدةالريكوتاوجبنالطازجةالسبانخمعمنزليةمعكرونة

البقري اللحموشرائحالسبانخمعتاجلياتيلي

الكريمةوصلصةالطازجوالفطرالبقرخاصرةلحممعبالسبانختاجلياتيليمعكرونة

البحرسرطانمعلينغويني

الزعفرانكريمةوصلصةالكرزية والطماطمالطازجالبحرسرطانذيلمعمنزليةلينغويني

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق
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ريزوتو

بالمشرومريزوتو

البارميزانوجبنالبريالفطرمنوتشكيلةبورسينيفطرمعريزوتوكارنارولي

ريجيانوبارميزانمعاليقطينريزوتو

ريجيانو وبارميزانالصنوبروبذوراليقطينببوريهالمحسَّنريزوتوكارنارولي

تفضلهاالتيالطهيبطريقةالنادلإخباريرجى
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الرئيسية األطباق

الباذنجانبارميجانا

والريحانوالطماطمالموزاريالجبنمعالباذنجانبارميجيانا

(جم)مشويدجاجصدر
والفستقالمتبلةكانيلينيوفاصوليااليقطينبوريهمعالذرةعلىمتغذيفرنسيدجاجصدر

الحلبي 

مشويمحليسمك

الطماطمومكعباتالمقليبالخرشوفوالمغطىالمشويالمالديفيالمرجانيةالشعابسمك

الزعفران وكريمةالريحانوشرائط

البارميزانرقائق معالخاصرةلحمشريحة

البارزميزان وشرائحالجرجيرمعالمشويةالخاصرةلحمشرائخ

األلمنيومبورقالنمرروبيان

والكبروالريحانالبطاطسومكعباتاألسودتاجيجاشيوزيتونالطازجةالطماطممعالنمرروبيان

الممتازالبكرالزيتونوزيتوالثوم

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق

(جم )روسينيالبقرلحمفيليه
والبطاطسوالبورسينيالكمأةصلصةمعيُقدمالبطوكبداألسوداألسترالياألنغوسبقرخاصرةلحم

المحلية والخضرواتالمشوية
بسعركاملةإقامةإقامةللنصفإضافيملحق 

(جم )برونتيفستقمعالغنملحم
المشويالثوموعصيرالبطاطسبوريهمعبالفتسقومغطاةمشويةضأنلحمقطع

بسعركاملةإقامةإقامة للنصفإضافيملحق
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البيتزا

مارغريتا 

الطاهيحديقةمنالطازجة الريحانوأوراقموزاريالوجبنطماطمصلصة

العضوي البامبوعجينةعلىفجيتاريانا

منطازجة ريحانوأوراقطازجةمشويةوخضرواتنباتيموزاريالوجبنطماطمصلصة

الطاهي حديقة

بروسيوتوبيتزا

الجرجيروأوراقوبروسسيوتوالجاموسوموزاريالالطماطمصلصة

بولو ديبيتزا

وسبانخجاموسيموزاريالوجبنمشويدجاجوصدرطماطمصلصة

مايديفروتي

وتونةالنهاشوسمكوكاليماريالبحروبلحوروبيانجاموسيموزاريالوجبنطماطمصلصة

وبقدونسوثوم

بسعرإقامة للنصفإضافيملحق

النباتيالجبنباستخدامالبيتزاأنواعجميعإعداديمكن

قد يؤدي استهالك اللحوم أو األسماك النيئة أو غير المطهية جيدًا إلى مخاطر اإلصابة باألمراض المنقولة عن طريق

الغذاء يرجى إخبار النادل بطريقة الطهي المفضلة
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الحلويات 

تيرازوأتيراميسو

مميزطبق

الشوكوالتهكانولي

الفانيليا كريموآيسالمقرمشةبالآللئوكراميلالباشنفاكهةوكونفيتتاناريفاكريم

الشوكوالتةكرة

التوتوصلصةكرامبلوفانيلياالتوتوكونفيتالكريميةالمسكربونوجبنةالداكنةالشوكوالتةكريمة

المنوع

 بالفانيلياكوتابانا

التوتوكومبوتالطازجةالفراولة 

أجبان 

اإليطاليالجبنمنتشكيلة

فاكهة

الشرباتمعالطازجةالموسميةالفواكهشرائح

سكوب لكلكريموآيسمنزليًا مصنوعشرباتجيالتو

اليوميةالنكهاتعنالنادلمناالستفساريرجى


