
MAIN COURSE
Sea Food Paella   80

 Clams, mussels, calamari, prawns, light Napolitana sauce, baby spinach

Pollo Milanese   69
Chicken breast "Milanese" style with rocket and cherry tomato salad

Italian Wagyu Burger   85
Wagyu beef, truffle mayo, cheddar cheese, onion jam & gherkins

Steak Of The Day   98
Succulent steak served with rocket and cherry salad

Lamb Trinchado   68
Lamb trinchado served on focaccia bread

Fish Of The Day   80

Satay Chicken   59
Chicken skewers, lime and lemon grass risotto, crunchy peanut

Roasted Whole Baby Chicken   79
Roasted whole, boneless chicken served with spinach and chicken jus

Fries   15

Sweet Potato Ratatouille   20
Thin slices of sweet potato

Mashed Potato   25
Mashed potato with crushed peppercorn tri-colore

Grilled Mediterranean Vegetables   20

Mushroom Ricotta   25
Baked mushrooms with ricotta & pesto

Broccolini   20
Broccolini stir fried with oyster sauce and chili

Grilled Asparagus   25

SIDES



الوجبات الرئيسية
باييا المأكوالت البحرية   80

بطلينوس, بلح البحر, كاالماري, قريدس, صلصة النابوليتانا الخفيفة, سبانخ صغير

دجاج على الطريقة الميالنيزية   69
صدر دجاج على الطريقة الميالنيزية مع الجرجير و سلطة الطماطم الصغيرة

واجو برغر على الطريقة ا�يطالية   85
لحم بقر، ميونيز بالكمأ، جبنة شيدر، بصل، مربى، مخلالت

شريحة ستيك اليوم   98
شريحة اللحم تقدم مع الجرجير و سلطة التوت

ترينجادو بلحم الغنم   68
ترينجادو بلحم الغنم يقدم على خبز الفوكاتشا

 

سمك اليوم   80

دجاج ساتاي   59
أسياخ دجاج، ريزوتو بالليمون مع الفول السوداني المقرمش

دجاج فروج مشوي   79
دجاجة كاملة مشوية بدون عظم تقدم مع السبانخ و صلصة الدجاج

اصابع بطاطا مقلية   15

راتاتوي البطاطا الحلوة   20
شرائح رقيقة من البطاطا الحلوة

مهروس البطاطا   25
بطاطا مهروسة مع الفلفل

خضروات مشوية   20

فطر بجبنة الريكوتا   25
فطر مشوي مع جبنة الريكوتا و البيستو

بروكولي مقلي   20
بروكولي مقلي مع صلصة المحار و الفلفل الحار

هليون مشوي   25



PIZZA   |   PASTA

Margherita   48 / 43
Tomato, basil, fresh mozzarella

Pepperoni   56 / 49
Beef pepperoni, tomato slices, mozzarella, baby spinach

Italiano   63 / 58
Mozzarella, Italian mince, peppers, red onion, fresh chilli, oregano

Pizza Bruschetta   70 / 59
Cherry tomatoes, mozzarella, bocconcini, basil

Base Pizza (choose any 4)  56 / 49
Tomato, olives, onion, spinach, rocca, mushrooms, grilled vegetables, capers, dates

tuna, anchovies, pepperoni, beef bacon, turkey bacon
mozzarella, feta, goat cheese

PIZZA

Squid Ink Spaghetti   72
Home-made squid ink spaghetti with prawns, calamari and fresh chilli in light soya sauce

Ravioli Spirale   44
Ravioli stuffed with ricotta, spinach, sage butter sauce, garnished with seasonal vegetables

Penne Arabiata   44
Penne pasta in a spicy tomato sauce

Fetuccine Con Funghi   49
Fettuccine pasta in a creamy wild mushroom sauce

Spaghetti Bolognese   56
Spaghetti with bolognese sauce

Lasagna Di Carne   52
Layers of pasta, homemade bolognese ragu topped with mozzarella and parmesan cheese

New Delhi Agnolotti   52
Pasta stuffed with butter chicken ragout, mint infused mascarpone

PASTA

12.5" / 8"



بيتزا مارغيريتا   48 / 43
طماطم،  ريحان، جبنة الموزاريال الطازجة

بيتزا البيبيروني   56 / 49
سالمي لحم البقر، شرائح الطماطم، جبنة الموزاريال، سبانخ صغيرة

بيتزا ايتاليانو   63 / 58
جبنة الموزاريال، لحم مثروم، فلفل، بصل احمر، فلفل حار، اوريجانو

بيتزا بروشيتا   70 / 59
طماطم صغيرة، جبنة الموزاريال، جبنة بوكونتشيني، ريحان

 

عجينة البيتزا (أختر أي اربعة)   56 / 49
طماطم، زيتون، بصل، سبانخ، جرجير، فطر، خضروات مشوية، قبار، تمر

تونا، انشوفة، سالمي لحم البقر، لحم بقر مقدد، ديك رومي مقدد
جبنة الموزاريال، جبنة الفيتا، جبنة الماعز

سباجيتي بحبر الحبار   72
سباجيتي بحبر الحبار، قريدس ، كاالماري مع الفلفل الحار بصلصة الصويا الخفيفة

رافيولي سبيرالي   44
رافيولي محشي بجبنة الريكوتا، سبانخ، صلصة المريمية بالزبد، مغطى بالخضروات الموسمية

بيني أرابياتا   44
بيني باستا مع صلصة الطماطم الحارة

فيتوتشيني بالفطر   49
فيتوتشيني باستا مع صلصة الفطر البري بالكريمة

 

سباغيتي بولونيزي   56
معكرونة السباغيتي, مع صلصة البولونيز

الزانيا دي كارني   52
طبقات من الباستا، صلصة البولونيز باللحم، مغطى بجبنة الموزاريال و البارميزان

 

نيو دلهي انيولوتي   52
باستا محشوة بالدجاج المطهو بالزبدة ، جبنة المسكربوني بالنعناع

بيتزا       |       باستا

"8 / "12,5



ANTIPASTI | PANINI
ANTIPASTI

PANINI / WRAP

PITA POCKET

Zuppa Ortolana   38
Barley soup with chicken, vegetables, served with mushroom paste bruschetta

Zuppa Pomodoro   38
Tomato soup served with garlic & parmesan bruschetta

Panzerotti   38
Pizza dough pockets, stuffed with fresh mozzarella, sun-dried tomato, basil

Polpetine Di Melanzane   38
Small eggplant balls Milanese style, tomato sambal

Arancini Milanese   40
Risotto ball's stuffed with meat ragout, served with parmesan sauce

Halloumi Con Polenta   45
Grilled halloumi, crispy polenta, lemon oil sauce, fresh oregano

Mediterraneo   38
Buffalo mozzarella, green leaves, sundried tomato, grilled chicken

Marinaro   35
Tuna, mayo, egg, red onion, mix lettuce, tabasco

Avenue   34
Marinated Mediterranean vegetables, feta, basil pesto mayo, rocca leaves

Lemon Herb Chicken   39
Sundried tomato hummus, red onion, halloumi

Vegetable   40
Chickpeas, Mix leaves, cucumber, red onion, peppers, laban, tomato, avocado



شوربة أورتولونا   38
شوربة شعير مع الدجاج، خضروات، تقدم مع البروشيتا بالفطر

شوربة طماطم   38
شوربة الطماطم تقدم مع البروشيتا بجبنة البارميزان و الثوم

بانزيروتي   38
معجنات طرية محشوة بجبنة الموزاريال, طماطم مجففة و ريحان

بولبيتين دي ميالنزاني   38
كرات الباذنجان الصغيرة على الطريقة الميالنيزية، صلصة الطماطم الحارة

ارانجيني ميالنيزي   40
كرات الريزوتو المقرمشة, محشوة بصلصة اللحم, تقدم مع صلصة البارميزان

حلومي مع البولينتا   45
حلومي مشوي, بولينتا مقرمشة، صلصة زيت الليمون، اوريجانو طازج

مديتيرانو   38
جبنة بوفالو موزاريال, أعشاب خضراء, طماطم مجففة, دجاج مشوي

مارينارو   35
تونا، ميونيز، بيض، بصل أحمر، خس مشكل، صلصة تاباسكو

آفينيو   34
خضروات متبلة, جبنة الفيتا,  ميونيز بالريحان, اوراق الجرجير

دجاج بالليمون و ا·عشاب   39
حمص بالطماطم المجففة, بصل احمر, جبن حلوم

خضروات   40
حمص, اعشاب خضراء, خيار, بصل احمر, فلفل, لبنة, طماطم, افوكادو

المقبالت  |  السندويشات



Campana   45
Seasonal vegetables, buffalo mozzarella,

mix lettuce

Verde Verdura   49
Broccoli, quinoa, lentil, avocado, feta, cucumber,

tomato, yogurt dressing

Buratta   75
Heirloom tomato, burrata, mixed lettuce, balsamic caviar

Sicilian   43
Grains with tabbouleh, sumac and

baby Roman lettuce

Di Orzo   46
Barley, seasonal vegetables, black olives, spinach

and Roman lettuce

Spirale   39
Spiral seasonal vegetables, nuts, and garlic bruschetta

SALAD

Add:
Chicken   10    Tuna   15    Beef bacon  10    

Boiled egg   5    Avocado   15

DRESSING
Orange & oregano

Balsamic & olive oil

Sundried tomato

Basil pesto



السلطات

أضف :

سلطة كامبانا   45
خضروات موسمية، جبنة بافالو موزاريال، خس مشكل

سلطة فيردي فيردورا   49
بروكولي, كينوا, عدس, أفوكادو, جبنة الفيتا, خيار, طماطم, صلصة اللبن

سلطة بوراتا   75
طماطم، جبنة بوراتا، خس مشكل، كافيار بالبلسميك

سلطة سيسيليان   43
حبوب مع التبولة، سماق،خس روماني صغير

 

 سلطة أورزو   46
شعير، خضروات موسمية، زيتون اسود، سبانخ و خس روماني

سلطة سبيرالي   39
شرائح الخضروات الموسمية، مكسرات، البروشيتا بالثوم

دجاج   10        تونا   15        لحم بقر مقدد   10
بيض مسلوق   5        افوكادو   15

البرتقال با·وريجانو

البلسميك و زيت الزيتون

الطماطم المجففة

البيستو بالريحان 



DRINKS
SMOOTHIES / COLD BLENDS

San Pellegrino Limonata  20

Coca Cola 330ml   18

Sprite 330ml   18

Coke Light 330ml   18

San Pellegrino 500ml   22

San Pellegrino 1Liter   26 

Al Ain 330ml   5

Al Ain 750ml   10

DRINKS / WATER

Berry B   32
Berry, Beetroot, Banana

Bellissimo   32
Spinach, Apple, Pineapple, Mango

Sunset   32
Mango, Peach, Banana

Bee licious   32
Strawberry, Apple, Orange

Fresh Orange Juice    20

Selection of fresh juice   28
Mango / Apple / Carrot / Pineapple



بيري بي   32
توت، شمندر، موز

بيليسيمو   32
سبانخ، تفاح، اناناس، مانجو

سن سيت   32
مانجو، خوخ، موز

بي ليشس   32
فراولة، تفاح، برتقال

عصير برتقال طازج   20

مختارات من العصائر الطازجة   28
مانجو \ تفاح \ جزر \ اناناس

مشروبات

سانبيليغرينو ( عصير ليمون )   20

كوكا كوال 330 مل   18

سبرايت  330 مل  18

كوكا اليت 330 مل   18

سانبيليغرينو 500 مل   22

سانبيليغرينو  1 لتر   26

العين 330 مل   5

العين 750 مل   10



BREAKFAST
Croissant

Muffin of the Day    15

Chia Pudding    48
Chia pudding served with seasonal fruits 

Cremosi   32
Creamy scrambled eggs with toasted ciabatta

Al Gusto Granola   45
Granola cup, seasonal fruits, yogurt

Perfeto   37
Ciabatta, avocado, rocket, cherry tomato

Hot Cakes Italiano   32
Ricotta hot cakes with banana and maple syrup

Etihad   42
Lamb sausage, fried eggs, beef bacon, sautéed mushrooms, baked beans

Crepe Americano   45
Crepe stuffed with Philadelphia cheese, turkey ham, gratinated with cheddar cheese

Plain    12
Scrambled eggs and cheese    20

With Jam or Nutella    16
Scrambled eggs and beef bacon    28



اإلفطار
كرواسون

فطيرة مفن اليوم   15

بودنغ بذور الشيا   48
بودنغ بذور الشيا يقدم مع الفواكه الموسمية

كريموسي   32
البيض المخفوق بالكريمة مع خبز التشياباتا المحمص

جرانوال ألجوستو   45
كوب الجرانوال, الفواكه الموسمية, لبن

بيرفيتو   37
خبز التشياباتا, افوكادو, جرجير, طماطم صغيرة

كعك ايطالي ساخن   32
كعك ساخن بجبنة الريكوتا مع الموز و شراب القيقب

اتحاد   42
 سجق لحم الغنم, بيض مقلي, لحم البقر المقدد, سوتيه الفطر , فاصولياء

كريب أمريكانو   45
كريب محشو بجبنة الفيالدلفيا, ديك رومي, مغطى بجبنة الشيدر المقرمشة

التقليدي   12
مع البيض المخفوق و الجبن   20

مع المربى اوالنوتيال   16
مع البيض المخفوق و لحم البقر المقدد   28


