المقبالت
300

MEZZE ALL’ITALIANA

الماكوالت البحرية

كاالماري المقلي  ،الباذنجان ،خضروات مشوية ،أطباق الشيف اليومية الخاصة " يقدم لشخصين – "2
GDF

220

CARPACCIO
WAGYU TENDERLOIN BEEF CARPACCIO, QUAIL EGG, HORSERADISH MAYO, CRISPY PARMIGIANO, SUMMER TRUFFLE DRESSING

SPIGOLA ARROSTO

240

سمك القاروص ،فاصوليا ،بازالء خضراء ،خرشوف ،كراث مسلوق ،صلصة الزعتر

واجيو كارباشيو ،بيض السمان ،مايونيز فجل ،بارميجيانو مقرمش ،الكمأة

FD

GDE

125

CALAMARI ALLA GRIGLIA

600

برانزينو البحر األبيض المتوسط المحمص والخضروات الموسمية المقلية
يقدم لشخصين  - 2برفقة  3جوانب

كالماري مشوي ،سلطة الجرجير واإلسكارول ،صلصة سالموريجليو
F

130

)(Available Also Baked in a Cervia Salt Crust
FE

POLPO ARROSTO CON PESTO AL BASILICO

األخطبوط المحمص ،البطاطس ،الفاصوليا الخضراء ،الباسل بيستو ،كونفيت الطماطم
FDN

130

BRANZINO

SALMONE REALE

190

فيليه سمك السلمون المشوي ،هريس الجزر محمص ،سبانخ ،بصل مشوي ،صلصة بلح البحر

SCOTTATA DI TONNO

SF F

تونة الزعنفة الصفراء ،موس األفوكادو ،كرفس وسلطة التفاح ،زيت الثوم
FG

130

اللحوم

CAPESANTE SCOTTATE IN PADELLA

محار ،هريس ذرة حلوة ،ليمون ،فجل أحمر ،زيت ريحان
SF D

110

GD

130

شريحة لحم واجيو المشوي استرالي ،خضار موسمية سوتيه ،وزيت زيتون بكر ممتاز
CARRÉ DI AGNELLO

190

لحم الظأن األسترالي المحمص ،كابوناتا صقلية ،هريس البصل ،بطاطس مشوية

BURRATA

بوراتا مستوردة ،طماطم كرزية متبلة باألعشاب ،بذور خردل مخلل ،خبز محمص
GD

130

485

PARMIGIANA DI MELANZANE

البادنجان ،صلصة الطماطم ،جبنة الموزاريال

TAGLIATA DI WAGYU

D

COSTOLETTA DI VITELLO ALLA MILANESE

290

شريحة لحم بمسحوق الخبز "ميالنيسي" مع خضار سوتيه

VITELLO ALLA PIEMONTESE

)(Veal Parmigiana Also Available
GE

شرائح لحم مطبوخة بطيئة ،صلصة تونة ،نبات الكبر المقلي ،بارميجيانو كرامبل ،سلطة موسمية
GDF

130

PROSCIUTTO DI CECINA

LOMBATINA DI VITELLO ALLA GRIGLIA

290

شريحة لحم عجل منزوعة العظم مشوية ،سلطة الجرجير والطماطم الكرزية

لحم بقرى ،بارميزان ،خل بلسمي
D

120

PANZANELLA TOSCANA

POLLETTO ALLA CACCIATORA

210

ROASTED BABY CHICKEN, BUTTERNUT SQUASH, SPINACH PURÉE, BROCCOLINI

سلطة البانزانيال ،جبنة الموزاريال ،ريحان

دجاج محمص ،سكواش الجوز ،هريس السبانخ ،بروكوليني

GD

95

D

INSALATA MILANO

االطباق الجانبية

خس أحمر ،هندباء بلجيكية ،جرجير صغير ،سلطة الطماطم الكرزية
105

QUINOA

كينوا ،صنوبر محمص ،خضروات سوتيه ،موس أفوكادو ،بينزا بيكورينو مبشور
ND

130

ISALATA DI INDIVIA

سلطة إندف ،سلمون ،بيض سمان مسلوق ناعم ،صلصة خردل بالعسل
F

110

INSALATA J.J

خس ،وجوز كاندي ،جورجنزوال ،كروستينو
DGN

90

GRILLED SEASONAL VEGETABLES / BABY ROASTED POTATOES / SPINACH WITH GARLIC AND CHILI PEPPER

خضراوات موسمية مشوية ،بطاطس مشوية ،السبانخ مع الثوم والفلفل الحار

الباستا
115

البيتزا والفوكاشيا

CAPELLINI SEMSEM

أنجل هير باستا ،طماطم كوربارينو ،ريحان طازج
G

140

SAN BABILA

100

طماطم سان مارزانو ،جبنة الموزاريال ،أوريغانو ،ريحان

STROZZAPRETI CACIO E PEPE

DG

ستروزابريتي بالزعفران المحضرة في البيت ،بيكورينو ،صلصة الفلفل األسود
GD

195

VIA MONTENAPOLEONE

115

طماطم كرزية ،جبنة الموزاريال ،الخرشوف ،فطر موسمي ،لحم عجل ،زيتون

PAPPARDELLE CAVALLI

DG

بابارديلي باستا المحضرة في البيت ،فطر ،الكمأة السوداء
DGE

130

LA SCALA

115

جرجير ،بريساوال ،جبنة الموزاريال

RAVIOLI ZEGNA

DG

لحم مطهو منزليًا وسبانخ رافيولي ،صلصة المريمية والعشب
DGE

190

VIA DEI MILLE

160

جبنة الموزاريال ،الفطر ،الكماة السوداء مبشور

SPAGHETTI GUCCI

DG

سباجيتي غرانيانو مع صلصة الطماطم وكرات اللحم الواجيو ،ريحان
DGE

130

VIA CHIAIA

115

كريمة لحم العجل الحارة ،جبنة الموزاريال والفلفل الحار الطازج

GNOCCHI MOSCHINO

DG

نيوكي بالطاطس الخلية من الغلوتين ،هريس الجرجير ،خرشوف ،جبن بيكورينو ،نعناع
DGE

130

VIA ROMA

115

خضراوات متبلة مشوية ،طماطم نصف مجففة ،ريحان بيستو ،جبن روبيوال

RAVIOLI VIA MANZONI

DG

رافيولي السبانخ المحضر في البيت مع باذنجان محمص ،ريكوتا ،ريحان ،موزاريال كريم ،طماطم
DGE

150

FOCACCIA AL ROSMARINO

105

الفوكاشيا مع إكليل الجبل و زيت زيتون بكر ممتاز

CASARECCE MARINELLA

G

كاساريتشي المحضرة في البيت ،يخنة اللحم ،بصل "يحتوي على الكحول"
GE

CALAMARATA KITON

190

كاالماراتا المستوردة ،أخطبوط ،سكالوب ،جمبري ،داترينو طماطم ،بقدونس ،قشر الليمون
F SF G

الريزوتو
140

RISOTTO FERRÈ

ريزوتو الزعفران التقليدي مع الثوم ،البقدونس ،الليمون "جريموالدا"
D

180

RISOTTO PRADA

كارنارولي ريزوتو ،البازالء الخضراء ،ستراتيال ،النجوستين المتبل
D SF

يحتوي على مكسرات =N

سمك =F

المحار =SF

الغلوتين=G

بيض=E

االلبان =D

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة المطبقة والضرائب المحلية
قد تستهلك الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض ،بسبب استهالك اللحوم النيئة أو غير المطبوخة،
خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء خاصة إذا كان لديك بعض الحاالت الطبية.
يرجى إبالغ الخادم الخاص بك إذا كان لديك أي الحساسية الغذائية أو القيود الغذائية الخاصة

