Antipasti

المقبالت
ُ

Appetizer

المقبــات
ُ

BURRATA, PESTO DI POMODORINI
)SECCHI (V
Burrata Cheese, Sundried Tomato,
Arugula Leaves

95

CARPACCIO DI MANZO
Beef Carpaccio, Arugula
Leaves, Parmesan, Honey Mustard Dressing

110

INSALATA TIEPIDA DI MARE
Warm Seafood Salad, Tossed Vegetables,
Raspberry Dressing

95

ZUPPA DI OGGI
Freshly Made Soup from Today’s
Market Ingredients

55

جبــن بوراتــا ،طماطــم مجففــة ،أوراق جرجير

Italian Cheeses: Pecorino, Gorgonzola,
Taleggio, Fontina Boschetto al Tatrufo,
Parmesan

Dishes indicated with (V) – Vegetarian (A) – Alcohol
(N) – Contains Nuts (VG) – Vegan
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering. Gluten Free items are available upon
request.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all
applicable service charges, local fees and taxes

إنســاالتا تيبيــدا دي ماري
خضــراوات مــع ســلطة الفواكــه البحريــة الســاخنة ،تتبيلة
تــوت العليق

زوبا دي أوجي
شــوربة اليــوم الطازجة

تاجليري

Perfect for Sharing

Italian Cold CUred Meat: Wagyu Coppa, Veal
Truffled Salami, Beef SPeck, Beef Salami

كارباتشــيو دي مانــزو
كارباتشــيو لحــم بقــري ،أوراق جرجيــر ،جبــن بارميــزان ،تتبيلة
العســل والخردل

Taglieri

TAGLIERE MISTO
Choose 3 Culd Cuts and 3 Cheeses from Our
Selection

بوراتــا ،بيســتو دي بومودورينــي سيتشــي ()V

مثاليــة للمشــاركة

125

تاجليــري ميســتو
اختيــار  3قطــع البــاردة مــع  3أختيــارت الجبن مــن انواعنا.
لحــــم مقــــدد بــارد إيطالــــي ،لحــم بقــــر الواغيــــو الم
ســــامي لحــــم العجــــل بالكمــأة ،بروشــــوتو لحــــم الضــأن،
لحــــم ديــك رومــــي مدخن .لحــــم بقــري مدخــــن ومقدد.
جبــــن إيطالــــي ،جبــــن روبيــوال محضــــر مــن حليــــب األبقــار،
تاليجيــــو ،جبــــن بوســــكيتو أل تاتروفــــو ،جبــــن بارميــــزان

يُشــار إلــى األطبــاق بهذه األحــرف – Vنباتي - A ،تحتــوي على كحول،
 - Nتحتــوي علــى مكســرات -VG ،نباتي صرف
تتوفــر األصنــاف الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
يرجــى اعالمنــا عــن أي أمــراض الحساســية أو المتطلبــات الغذائية
قبــل الطلــب .تتوفــر العناصــر الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
كل االســعار بالعملــة االماراتيــة شــاملة لجميــع الخدمــات المقدمــة بما
فيهــا الظرائب.

Pasta Fresca

باستا فريسكا

Home Made Fresh Pasta

معكرونــة طازجــة محضــرة علــى الطريقــة التقليديــة

)TAGLIATELLE CACIO E PEPE (V
Tagliatelle, Pecorino Romano, Black Pepper,
Tossed in our Parmigiano Reggiano Wheel
Table Side

95

)TORTELLINI DI ZUCCA BURRO E SALVIA (V
The pride of Emilia Romagna is the Pumpkin,
Sage and Butter Tortellini

85

SCIALATIELLI ALL’AMALFITANA
Scialatielli with Clams, Mussels, Prawns
and Calamari

90

)GNOCCHI PESTO AL BASILICO E BURRATA (V
)(N
Potato Gnocchi, Basil Pesto, Burrata, Pine Nuts

85

تورتلينــي دي زوكا بــورو إي-ألفيــا ()V
معكرونــة تورتلينــي بالقــرع والميراميــة والميراميــة
المعروفــة فــي مقاطعــة إميليا-رومانيــا

شــاالتيلي علــى طريقــة أمالفي
معكرونــة شــاالتيلي مــع المحــار وبلــح البحــر والروبيان
والكاالماري

غنوتشــــي دي بســتو االبيســيكو بوراطــا ()V) (N
بطاطــة انوكــي مــع صلصــة الجيرجيــر والبوراطا و مكســرات

باستا دي سيموال دي
غرانيانو آي جي بي

Pasta Di Semola
Di Gragnano IGP
Semolina Pasta from City of Gragano

معكرونــة محضــرة من الســميد مــن مدينــة غراغانو

SPAGHETTONI CON LE VONGOLE
DELLA MAMMA
Spaghetti, Clams, Cherry Tomatoes

90

)PACCHERI ALLO SCARPARIELLO (V
Paccheri, Cherry Tomato Sauce, Pecorino
Cheese, Basil

75

Dishes indicated with (V) – Vegetarian (A) – Alcohol
(N) – Contains Nuts (VG) – Vegan
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering. Gluten Free items are available upon
request.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all
applicable service charges, local fees and taxes

تالياتيلــــي كســيوبيبي ()V
تالياتيلــــي بيكورينــو رومانــو الفلفــل األســود مــع
بارميجيانــو ريجيانــو فــي منظــر لطبــخ جانــب طاولة

فوزيلونــي كــوزي إي -بيزلي
معكرونــة فوزيلونــي ،بلــح بحــر طازج ،بــازالء خضراء

باكتشــيري اال ســكارباريلو ()V
صلصــة كــرز أطماطــم و الجرجيــرو جبنــة بيركورينــو .
باكتشــيري

يُشــار إلــى األطبــاق بهذه األحــرف – Vنباتي - A ،تحتــوي على كحول،
 - Nتحتــوي علــى مكســرات -VG ،نباتي صرف
تتوفــر األصنــاف الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
يرجــى اعالمنــا عــن أي أمــراض الحساســية أو المتطلبــات الغذائية
قبــل الطلــب .تتوفــر العناصــر الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
كل االســعار بالعملــة االماراتيــة شــاملة لجميــع الخدمــات المقدمــة بما
فيهــا الظرائب.

Risotti

الريزوتو

Al Minute Prepared Risotto

ضر عنــد الطلب

)RISOTTO DEL MASETRO MARCHESI (V
Saffron Risotto, Golden Leaves

125

RISOTTO ZUCCHINE E GAMERI ROSSI
DI MAZARA
Italian Red Shrimp Risotto, Grilled Zucchini

135

ريزوتــو بالزعفــران ،أوراق ذهبية

ريزوتــو زوكينــي إي غاميــري روســي دي ماتزارا
جمبــري إيطالــي أحمر ،ريزوتو ،كوســة

سيكوندي بياتي -
داال غريليا

 Secondi PiattiDalla Griglia
Mains from the Grill

أطباق رئيســية مشــوية

TAGLIATA DI MANZO
Angus Beef Strip Loin, Tomato Rocket Salad,
Pecorino Cheese, Balsamic Reduction

195

COSTOLETTA DI VITELLO TONNATO
Bone in Veal Steak, Tuna Sauce, Sautéed
Spinach, Marinated Grilled Eggplant

185

)POLPO GRIGLIATO (N
Grilled Octopus, Basil Pesto, Broccoli Salad

155

BISTECCA D’AGNELLO E PATATE TARTUFATE
Lamb T-bone Steak, Velvety Truffle Potato

220

Dishes indicated with (V) – Vegetarian (A) – Alcohol
(N) – Contains Nuts (VG) – Vegan
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering. Gluten Free items are available upon
request.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all
applicable service charges, local fees and taxes

ريزوتــو ديل ماســيترو مارشيســي ()V

تالياتــا دي مانزو
شــريحة ســتريب لويــن مــن بقر انجــوس ،ســلطة جرجير
وطماطــم ،جبــن بيكورينــو ،تتبيلــة خل بلســمي

كوســتوليتا دي فيتيلــو توناتــو
ســتيك لحــم عجــل بالعظــم ،صلصة تونــة ،ســبانخ محمرة،
باذنجــان مشــوي ُمتبل

بولبــو غريلياتــو ()N
أخطبــوط مشــوي ،بيســتو ريحــان ،ســلطة بروكلي

بيســتيكا دانييللــو إي باتاتــي تارتوفاتــي
ســتيك تــي بون لحم ضــأن ،بطاطــا مهروســة بالكمأة

يُشــار إلــى األطبــاق بهذه األحــرف – Vنباتي - A ،تحتــوي على كحول،
 - Nتحتــوي علــى مكســرات -VG ،نباتي صرف
تتوفــر األصنــاف الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
يرجــى اعالمنــا عــن أي أمــراض الحساســية أو المتطلبــات الغذائية
قبــل الطلــب .تتوفــر العناصــر الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
كل االســعار بالعملــة االماراتيــة شــاملة لجميــع الخدمــات المقدمــة بما
فيهــا الظرائب.

Pizze

البيتزا

Brick Oven Pizza

بيتــزا مطهــوة في فــرن تقليدي

)MARGHERITA (V
Tomato Sauce, Fresh Buffalo
Mozzarella, Basil

70

PIZZA TERRA SECCA
Wagyu Coppa,
Arugula Leaves, Fontina, Taleggio Cheese

105

DIAVOLA
Spicy Beef Salami, Bell Pepper, Red Chili

80

DI PESCE
Sicilian Shrimps, Squid, Octopus, Clams,
Cherry Tomatoes

95

PRIMAVERA
Fresh Buffalo Mozzarella, Rocket Leaves,
Beef Bresaola, Parmesan

80

CALZONE
Veal Truffled Salami, Mushrooms,
Mozzarella, Ricotta

90

PIZZA DELLA SETTIMANA
Chef Federico’s Special Pizza of the Week

110

Dishes indicated with (V) – Vegetarian (A) – Alcohol
(N) – Contains Nuts (VG) – Vegan
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering. Gluten Free items are available upon
request.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all
applicable service charges, local fees and taxes

مارغريتــا ()V
صلصــة طماطــم ،جبــن بافلو
موتزاريال طــازج ،ريحان

بيتــزا تيرا ســيكا
لحــم بقــر واغيــو مدخــن ،أوراق جرجير ،جبــن فونتينــا ،جبن
تاليجيــو

ديافوال
ســامي بقــري حــار ،فلفل حلــو ،فلفــل أحمر حار

دي بيشه
جمبــري صقلــي ،حبــار ،أخطبوط،
محــار ،طماطــم صغيرة

بريمافيــرا
جبــن بافلــو موتزاريــا طازج ،جرجيــر ،بريزاوال لحــم بقري،
جبــن بارميزان

كالزونــي دي
ســامي لحم عجــل بالكمــأة ،فطر،
جبــن موتزاريــا ،ريكوتا

بيتــزا ديــا ســيتيمانا
البيتــزا األســبوعية المحضــرة علــى طريقــة الطاهي
فيديريكــو

يُشــار إلــى األطبــاق بهذه األحــرف – Vنباتي - A ،تحتــوي على كحول،
 - Nتحتــوي علــى مكســرات -VG ،نباتي صرف
تتوفــر األصنــاف الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
يرجــى اعالمنــا عــن أي أمــراض الحساســية أو المتطلبــات الغذائية
قبــل الطلــب .تتوفــر العناصــر الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
كل االســعار بالعملــة االماراتيــة شــاملة لجميــع الخدمــات المقدمــة بما
فيهــا الظرائب.

Dolci

دولتشي

Dessert

الحلويــات

TERRA SECCA TIRAMISU
Mascarpone, Coffee, Biscuits

55

CIOCCOLATO IN CROSTA
Warm Chocolate Fondant, Vanilla Ice Cream

45

)PANNACOTTA AL BASILICO (N
Basil Pannacotta

45

GELATO FATTO IN CASA
Homemade Ice Cream and Sorbet

Dishes indicated with (V) – Vegetarian (A) – Alcohol
(N) – Contains Nuts (VG) – Vegan
Please inform us of any allergies or dietary requirements
before ordering. Gluten Free items are available upon
request.
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all
applicable service charges, local fees and taxes

تيــرا ســيكا تيراميســو
ماســكاربوني ،قهــوة ،بســكويت

شــوكوالتة إن كروستا
فندان شــوكوالتة ســاخنة ،آيــس كريــم بنكهــة الفانيال

باناكوتــا آل بازيليــكا ()N
باناكوتــا بالريحــان

25
)(scoop

جيالتــو فاتــو إن كازا
آيــس كريــم وســوربيه محضــر علــى الطريقــة التقليدية

يُشــار إلــى األطبــاق بهذه األحــرف – Vنباتي - A ،تحتــوي على كحول،
 - Nتحتــوي علــى مكســرات -VG ،نباتي صرف
تتوفــر األصنــاف الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
يرجــى اعالمنــا عــن أي أمــراض الحساســية أو المتطلبــات الغذائية
قبــل الطلــب .تتوفــر العناصــر الخاليــة مــن الغلوتين عنــد الطلب.
كل االســعار بالعملــة االماراتيــة شــاملة لجميــع الخدمــات المقدمــة بما
فيهــا الظرائب.

