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Chef’s Specials أطباق متخصصة من الشيف

Pan Seared Salmon Fillet

رشائح سلمون مشوية
رشيحة سلمون مشوية مع صلصة بستو الليمون، تقدم مع سبانخ بالثوم

رشائح سلمون باألعشاب
سلمون مخبوز مع أعشاب البحر االبيض املتوسط، يقدم مع بطاطس مهروسة

وهليون

سلمون توسكان 
رشيحة سلمون محمرة باملقالة وتقدم عىل طبقة من الخضار املطبوخة 

Wild Rice Risotto with Salmon

ريزوتو باألرز مع سلمون
ريزوتو األرز الربي مع رشائح سلمون مطبوخة يف صلصة بلسمية

Wild Rice Risotto with Salmon……………67.00
Mixed wild rice risotto topped with balsamic glazed 
salmon fillets

Pan Seared Salmon Fillet……..…69.00
Pan seared salmon fillet dressed with lemony pesto and 
served with garlic spinach

Herb Crusted Salmon Fillet……..…72.00
Baked Salmon fillet crusted with Mediterranean herbs, served 
with mashed potato and Asparagus

Tuscan Salmon……..…72.00
Pan seared salmon fillet on a bed of stewed vegetables.

Herb Crusted Salmon Fillet

Tuscan Salmon
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Chef’s Specials أطباق متخصصة من الشيف

Breaded Chicken with Smoked Cheese

دجاج مغطى بفتات الخبز مع جبنة مدخنة
صدر دجاج مغطى بفتات الخبز ومحشو بجبنة موتزاريال املدخنة، يقدم مع 

سباغيتي بصلصة أرابياتا

دجاج مشوي مع صلصة بلسمية مركزة
صدر دجاج مشوي مع بطاطس وخضار مشوية، يقدم مع صلصة بلسمية مركزة

دجاج كروستيني مع لينغويني
صدر دجاج مشوي مكسو بطبقة بطاطس، يقدم عىل طبق لينغويني 

مع صلصة ثوم كرميية وفطر

دجاج بارميجيانا
رشائح دجاج مغطاة بقليل من فتات الخبز يف صلصة طامطم وجبنة موتزاريال، تقدم مع 

سبانخ بالثوم

Breaded Chicken with
Smoked Cheese……..…54.00
Breaded chicken breasts stuffed with smoked 
mozzarella & served on a bed of spaghetti tossed in 
tomato sauce

Grilled Chicken with Balsamic Reduction……..…54.00
Grilled Chicken breast accompanied with roasted potatoes & 
grilled vegetables, served with a balsamic reduction

Crostini Chicken with Linguine……..…55.00
Grilled chicken breast topped with potato crust & served on a bed of 
linguine tossed in a light creamy garlic sauce and mushroom

Chicken Parmigiana……..…54.00
Lightly breaded chicken fillets topped with a flavorful tomato sauce 
and mozzarella, accompanied with garlic spinach

Grilled Chicken with Balsamic Reduction

Crostini Chicken with Linguine

Chicken Parmigiana

12

ساق الضأن مع بطاطس مهروسة
ساق الضأن مطهو ببطء يف صلصة الطامطم اللذيذة، ويقدم مع بطاطس 

مهروسة كرميية

Lamb Shank with Mashed Potato ……..…73.00
Lamb shanks braised in a flavorful tomato sauce and 
served with creamy mashed potato

Lamb Shank with Mashed Potato 

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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Ravioli Funghi ...............54.00 
Mushroom ravioli tossed in a light cream sauce to 
complement its earthy flavor

Chicken and Mushroom Ravioli .............54.00
Ravioli tossed in a light cream sauce with sage 

Seafood Ravioli............59.00 
Pasta pockets filled with crabmeat and prawns, tossed in 
a creamy red pepper sauce

Ravioli Fiorentina  ...............53.00 
Fresh spinach & ricotta ravioli served with a tomato 
cream sauce

Ravioli

Ravioli Funghi

Chicken and Mushroom Ravioli 

راڤيويل فونغي
راڤيويل محشو بالفطر يف صلصة كرمية خفيفة، تضيف نكهة غنية

راڤيويل فيورنتينا
راڤيويل محشو بالسبانخ وجبنة ريكوتا يف صلصة الطامطم 

بالكرمية 

راڤيويل بالدجاج املدخن والفطر 
راڤيويل يف صلصة كرمية خفيفة مع مرميية

راڤيويل باملأكوالت البحرية
راڤيويل محشو بلحم السلطعون والروبيان وصلصة الفلفل األحمر 

الحلو الكرميية 

Ravioli Fiorentina 

راڤيولي

Lasagna di Carne...............56.00 
Alternating layers of pasta sheets topped with a delicious 
meat sauce and finished with a thin layer of béchamel & 
mozzarella

الزانيا دي بولو
طبقات من رقائق الباستا محشوة بالخضار مع دجاج خاٍل من العظم، ومطبوخة يف صلصة الطامطم الغنية، مع طبقة بشاميل رقيقة، ومغطاة بجبنة موتزاريال

الزانيا دي كارين
طبقات من رقائق الباستا محشوة بلحم وصلصة غنية مع طبقة 

بشاميل رقيقة، ومغطاة بجبنة موتزاريال

Lasagne الزانيا

Lasagna di Pollo...............54.00 
Alternating layers of pasta sheets topped with chicken and vegetables simmered in a 
tomato sauce and finished with a thin layer of béchamel & mozzarella

La
sa

gn
a

Lasagna di Carne
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نـوكـي كـون تـونـو
زالبية بطاطس يف صلصة بيستو كرميية مع تونة

نـوكـي كـونتـادينـو
زالبية بطاطس مع نقانق دجاج وجبنة، فلفل حار، وطامطم كرزية

Gnocchi Milanese  ...............48.00 
Potato dumplings in a light tomato, cream sauce 
with chicken & mushrooms

نـوكـي الفريدو كـون بـولـو
زالبية بطاطس يف صلصة كرمية الفطر مع دجاج محمر وطامطم 

كرزية

Gnocchi Alfredo con Pollo...............46.00  
Potato dumplings in a creamy mushroom sauce with 
sautéed chicken & cherry tomatoes

Gnocchi con Tonno ...............46.00 
Potato dumplings in a creamy pesto sauce with 
tuna

Gnocchi Contadina ...............46.00 
Potato dumplings in a tomato sauce with chicken 
cheese sausages, chili & cherry tomato

Gnocchi Polpettine ...............47.00 
Potato dumplings in mild spicy tomato sauce 
with meatballs

Gnocchi

نـوكـي ميالنيز
زالبية بطاطس يف صلصة الطامطم وكرمية خفيفة، مع دجاج وفطر

نوكي

Gnocchi Milanese

Gnocchi Contadina

Gnocchi Polpettine

Gnocchi Alfredo con Pollo

Gnocchi con Tonno

نـوكـي بولبتيني
زالبية بطاطس مع صلصة طامطم حارة وكريات اللحم

G
n

o
cc

h
i

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax



SpicyVegetarianCharges apply for addtional toppings

13

15

R
is

o
tt

o

Risotto ريزوتو

ريزوتو كون فونغي
أرز أربوريو مطبوخ يف مرق خضار عىل نار هادئة مع فطر محمر، وجبنة 

بارميزان وماسكاربوين

ريزوتو سلمون
أرز أربوريو مطبوخ يف مرق مأكوالت بحرية، مع سلمون محمر، 

هليون، وبازالء

ريزوتو بولو
أرز أربوريو مطبوخ يف مرق الدجاج، مع دجاج، فطر، بازالءو وطامطم 

مجفف

ريزوتو جامربيتي
أرز أربوريو مطبوخ يف مرق مأكوالت بحرية مع روبيان محمر، هليون، بازالء، 

مع جبة بارميزان

Risotto Funghi

Risotto Pollo

Risotto Funghi ……..…49.00
Arborio rice cooked in simmering vegetable stock with sautéed 
mushrooms, creamed with parmesan & mascarpone

ريزوتو دي ماري
أرز أربوريو مطبوخ يف مرق بنكهة املأكوالت البحرية مع روبيان، حبار، طامطم 

كرزية مهروسة، وثوم

Risotto di Mare

Risotto di Mare……..…56.00
Arborio rice simmered in a flavorful seafood 
stock with prawns, calamari, crushed cherry 
tomatoes and garlic

Risotto Salmone ………..55.00
Arborio rice simmered in a seafood stock and 
with sautéed salmon, asparagus & green peas 

Risotto alla Zucca

Risotto alla Zucca  ……..…53.00
Arborio rice simmered in a flavorful vegetable stock & finished 
with a creamy pumpkin puree.

ريزوتو آال زوكا
أرز اربوريو مطبوخ يف مرقة الخضار ويقدم مع هريس القرع العسيل 

الكرميي

Risotto Gamberetti ………57.00
Arborio rice simmered in sea food stock with sautéed 
prawns, asparagus, green peas and creamed with 
parmesan cheese 

Risotto Pollo………..55
Arborio rice simmered in chicken stock, finished with grilled 
chicken, mushrooms, green peas & sundried tomatoes
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Spaghetti Frutti di Mare

Spaghetti Bolognese

سباغيتي بولونيز
لحم بقري مفروم وصلصة الطامطم الغنية بالطعم الشهي، 

محرضة عىل طريقة بولونيا 

سباغيتي فرويت دي ماري
روبيان، حبار، وأصابع السلطعون مع معكرونة يف صلصة ثوم كرميية

Spaghetti Bolognese......46.00 
A hearty meat sauce from Bologna made with 
ground beef simmered in a flavorful tomato sauce

Spaghetti Frutti di Mare...........52.00 
Prawns, calamari & crab meat tossed with 
spaghetti in a creamy garlic sauce

Pa
st

a

فوسييل ألفريدو كون بولو
صلصة بسيطة وشهية محرضة مع الدجاج، الفطر، البصل، والطامطم الكرزية 

Fusilli Alfredo con Pollo.....48.00 
A simple and delicious cream sauce with 
chicken, mushrooms, onions and cherry 
tomatoes

17

Pasta Whole wheat penne & spaghetti 
(Available on request)…6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G l u t e n  f r e e  p a s t a
(Available on request)......8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

Fusilli Melanzane  ...............41.00 
Fusilli with fried eggplant tossed in a rich tomato sauce, the 
perfect vegetarian meal فوسييل ميالنزاين

فوسييل مع باذنجان مقيل يف صلصة طامطم غنية. 
وجبة مثالية للنباتيني

بيني ميالنيز
دجاج محمر وفطر يف صلصة الطامطم الكرميية، ومزينة بطامطم مجففة

Penne Milanese...............46.00 
Sautéed chicken & mushroom tossed in a creamy tomato sauce, 
garnished with semidried tomatoes

Penne Milanese

Spaghetti Gamberetti

سباغيتي غامبرييتي
معكرونة مع ربيان محمر، زيتون كاالماتا، أوراق جرجري مع ثوم، يف 

صلصة الطامطم الحارة والغنية بالطعم

Spaghetti Gamberetti ......54.00 
Spaghetti tossed with sautéed prawns, 
kalamata olives, garlic & baby rockets in a 
rich tomato sauce

الباستا

Charges apply for addtional toppings
All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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فوسييل كاربونارا كون سالسيشيا
فوسييل يف صلصة كرمية محرضة مع صفار البيض، جبنة بارميزان، 

لحم بقري مقدد، ونقانق اللحم البقري 

Fusilli Carbonara con Salsiccia ………..…48.00 
Fusilli tossed in a cream sauce made with egg yolk, 
parmesan, beef bacon & beef sausages

Spaghetti Oceano ............54.00 
Spaghetti tossed in a flavorful seafood stock with 
prawns, calamari, crushed cherry tomatoes, chili & 
garlic

Spaghetti Oceano

Penne Siciliana …..…45.00 
A spicy creamy sauce with sautéed beef sausages, 
mushrooms, onions, and chili

بيني سيسيليانا
صلصة حارة مع نقانق اللحم البقري، فطر، بصل، وفلفل أحمر حار 

فوسييل سيسينا
تونة محمرة مع بذور الشمرة يف صلصة الطامطم غنية بالطعم

18

سباغيتي أوشيانو
سباغيتي مطبوخة مبرق مثار البحر مع روبيان، حبار، طامطم كرزية 

مهروسة، فلفل حار وثوم

بيني أرابياتا
صلصة الطامطم حارة وغنية بالطعم مع ثوم، فلفل أحمر حار، وزيت زيتون

Penne Arrabbiata  …..…42.00 
A robust & spicy tomato sauce with garlic, chili 
and olive oil 

لينغويني بيستو
صلصة تقليدية من ليغوريا محرضة مع الريحان الطازج والثوم 

وحبوب الصنوبر وجبنة بارميزان وزيت زيتون

Linguine Pesto  …………45.00 
A traditional Ligurian sauce made with ground 
basil, garlic, pine kernels, parmesan & olive oil

Linguine Pesto

Spaghetti Genovese

Penne Siciliana

سباغيتي جينوفيز
معكرونة بصلصة كرميية خفيفة مع روبيان وفتات الخبز بالتوابل

Spaghetti Genovese……..…52.00 
Spaghetti tossed in a light cream sauce with prawns 
and seasoned breadcrumbs

Pa
st

a
Pasta Whole wheat penne & spaghetti 

(Available on request)…6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G l u t e n  f r e e  p a s t a
(Available on request)......8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

الباستا

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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Penne Cacciatore …..…44.00 
Hunter style dish prepared with chicken, onions, tomatoes, 
capsicum, mushrooms, chili & rosemary 

Linguine Mariner ...............54.00 
Linguine with garlic, chili, prawns, baby 
spinach & a hint of lemon

Linguine Mariner

19

بيني كاتشياتوري
طبق محرض بطريقة بسيطة وسهلة مع دجاج، بصل، طامطم، فلفل 

حلو، فطر، مع فلفل حار، وإكليل الجبل

لينغويني ماريرن
لينغويني مع ثوم، فلفل حار، روبيان، وسبانخ

لينغويني بوسيتانو
لينغويني مع روبيان بالثوم، جبنة بارميزان، فلفل حار، زيت زيتون، 

وبقدونس 

لينغويني ببريونشينو كون بولو
لينغويني يف زيت زيتون مع دجاج، ثوم، فطر، فلفل حار، طامطم مجففة 

وبقدونس

Linguine Positano ..........54.00 
Linguine tossed with garlic shrimps, parmesan, chili, olive 
oil & parsley 

Linguine Peperoncino con Pollo ..........45.00 
Linguine tossed in olive oil with chicken, garlic, 
mushrooms, chili, sundried tomato & parsley 

Linquine Positano

لينغويني أغليو إي أوليو كون ببريونشينو
سباغيتي بزيت الزيتون والثوم، جبنة بارميزان، بقدونس وقليل من 

الفلفل الحار

Aglio e Olio Con Pepperoncino .....40.00 
Pasta tossed in olive oil with roasted garlic, parmesan, 
parsley & a hint of chilli

Aglio e Olio Con Pepperoncino

Pasta الباستا Whole wheat penne & spaghetti 
(Available on request)…6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G l u t e n  f r e e  p a s t a
(Available on request)......8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

سباغيتي رافيلو
سباغيتي يف طامطم بالتوابل الحارة، وصلصة بستو، 

وكلامري محمر٠

Spaghetti Ravello  …………48.00 
Spaghetti tossed in a mild spicy tomato and pesto 
sauce with seared calamari

Spaghetti Ravello

Charges apply for addtional toppings
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كرمية الكأمة
فطر، كأمة مفرومة، جبنة موتزاريال، صلصة كرميية، وأعشاب 

فونغي
فطر، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

مرجريتا
جبنة موتزاريال، صلصة الطامطم، وأعشاب

كالسيكو
جبنة موتزاريال طازجة، طامطم كرزية، وصلصة الطامطم

Classica

Truffle Cream

Margherita

Margherita ...............Reg. 40 /Lrg. 49 
Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

Classica ...............Reg. 49 /Lrg. 60 
Baby Mozzarella, Basil, Cherry tomato & 
Tomato sauce

Truffle Cream ...............Reg. 52 /Lrg. 62
Mushroom, Minced Truffles, Mozzarella, Cream 
Sauce & Herbs

Funghi ...............Reg. 44 /Lrg. 54
Mushroom, Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

21
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Pizza Wh o l e  w h e a t  b a s e  
(Available on request)…Reg 6/Lrg 8

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G luten free base
(Available on request)....Reg 8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

C
al

zo
n

e

Pepperoni ..................Reg. 44 /Lrg. 54
Beef Pepperoni, Mozzarella, Tomato Sauce 
& Herbs

Pepperoni Piccante ..............Reg. 46 /Lrg. 56 
Beef Pepperoni, Jalapenos, Mozzarella, Tomato Sauce 
& Herbs

Pepperoni

ببريوين
لحم بقري ببريوين، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

ببريوين بيكانتي
لحم بقري ببريوين، هاالبينو، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

البيتزا

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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Rustica ...............Reg. 51 /Lrg. 62
Beef Bresaola, Wild Rockets, Parmesan Cheese, 
Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

Goat Cheese Pizza

روستيكا
بريسوال، أوراق جرجري صغرية، جبنة بارميزان، جبنة موتزاريال، صلصة 

الطامطم، وأعشاب

Rustica

P
iz

za

22

Goat Cheese Pizza  ……..…Reg.54 /Lrg. 64
Goat Cheese, Pine Kernels, Sundried Tomatoes, Sautéed 
Caramelized Onions, Balsamic Glaze, Mozzarella, 
Tomato Sauce & Sautéed Onions

بيتزا جنب املاعز
جنب ماعز .. حبات الصنوبر . طامطم صغرية مجففة .. بصل 

مكرمل .. خل بلسمي .. جنب موزاريال و صوص الطامطم

Esotica ...............Reg. 54 /Lrg. 66
Prawns, Pumpkin Puree, Mixed Greens, Sauteed 
Caramelized Onions, Garlic, Sundried Tomato 
Cream, Balsamic Vinegar & Mozzarella

إيـزوتيـكـا
روبيان، هريس القرع العسيل، أوراق خرضاء متنوعة، بصل محمر، ثوم، 

كرمية الطامطم املجففة، خل بلسمي، وجبنة موتزاريال 

Esotica

Verdure ...............Reg. 45 /Lrg. 56
Broccoli, Mushrooms, Capsicum, Onions, Olives, 
Garlic, Cherry tomatoes, Mozzarella, Tomato 
sauce & Herbs

فريدور
بروكويل، فطر، فلفل أخرض حلو، بصل، زيتون، ثوم، طامطم كرزية، 

جبنة موتزاريال، صلصة الطامطم، وأعشاب

Verdure

Pizza Wh o l e  w h e a t  b a s e  
(Available on request)…Reg 6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G luten free base
(Available on request)....Reg 8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

البيتزا

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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Pizza Ligure ...............Reg. 52 /Lrg. 64
Prawns, Calamari, Wild Rockets, Mozzarella, 
Creamy Garlic Sauce & Balsamic Glaze

Parmigiano

Pizza Ligure

Parmigiano  ...............Reg. 46 /Lrg. 57 
Wild Rockets, Parmesan, Feta Cheese, Garlic, 
Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

P
iz

za
Matador

بارميجيانو
أوراق جرجري، جبنة بارميزان، جبنة فيتا، ثوم، جبنة 

موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

Matador ...............Reg. 48 /Lrg. 58 
Spicy Sausages, Pepperoni, Capsicum, Onions, 
Tabasco, Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

ماتادور
نقانق حارة، ببريوين، فلفل أخرض حلو، بصل، تاباسكو، جبنة موتزاريال، 

صلصة طامطم، وأعشاب

Spicy Barbecue ............Reg. 48 /Lrg. 58 
Chicken, Capsicum, Onion, Mozzarella, Spicy 
Barbecue Sauce & Herbs

Spicy Barbecue

23

سباييس باربكيو
دجاج، فلفل أخرض حلو، بصل، جبنة موتزاريال، صلصة باربكيو حارة، وأعشاب

بيتزا ليجوري
روبيان، حبار، أوراق جرجري بري، جبنة موتزاريال، صلصة الثوم الكرميية، 

وتتبيلة بلسمية

Pizza Wh o l e  w h e a t  b a s e  
(Available on request)…Reg 6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G luten free base
(Available on request)....Reg 8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

G luten free base
(Available on request)....Reg 8.00

البيتزا
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Bianca ...............Reg. 47 /Lrg. 57 
Smoked Turkey Ham, Mushrooms, Pineapple, 
Chili, Onions, Cream Sauce & Herbs

Torpedo ...............Reg. 46 /Lrg. 56
Chicken, Beef Pepperoni, Jalapenos, Chili, 
Tabasco, Mozzarella, Tomato sauce & Herbs

Mexicali ...............Reg. 45 /Lrg. 57 
Bolognese Sauce, Cheddar Cheese, Jalapenos, 
Onions, Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

ماكسيكايل
لحم بقري مفروم، جبنة شيدر، هاالبينو، بصل، جبنة موتزاريال، صلصة 

طامطم، وأعشاب

 Mexicali

Suprema

Torpedo

Tropicana

24

Tropicana ...............Reg. 47 /Lrg. 57 
Pineapple, Chicken, Chili, Mozzarella ,Tomato 
Sauce & Herbs

تروبيكانا
أناناس، دجاج، فلفل أحمر حار، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

سوبرميو 
لحم بقري ببريوين، دجاج، فطر، بصل، زيتون، فلفل أخرض حلو، جبنة 

موتزاريال، صلصة الطامطم، وأعشاب

Suprema ...............Reg. 47 /Lrg. 58
Beef Pepperoni, Chicken, Mushrooms, Onions, 
Olives, Capsicum, Mozzarella, Tomato Sauce & 
Herbs

بيانكا
 لحم ديك رومي مدّخن، فطر، أناناس، فلفل حار، بصل، صلصة كرميية،

وأعشاب

Pizza Wh o l e  w h e a t  b a s e  
(Available on request)…Reg 6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G luten free base
(Available on request)....Reg 8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

البيتزا

توربيدو
لحم بقري ببريوين، هالبينو، فلفل أخرض حار، تاباسكو، جبنة موتزاريال، صلصة

طامطم وأعشاب

P
iz

za

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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Pompei ...............Reg. 43 /Lrg. 54 
Chicken sausages, Capsicum, Onion, Chili, 
Mozzarella, Tomato sauce & Herbs

Fiorentina ...............Reg. 47 /Lrg. 57 
Smoked Turkey Ham, Baby Spinach, Fried Egg, Garlic, 
Parmesan, Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

Torino

P
iz

za
P

iz
za

Fiorentina

فيورنتينا
لحم ديك رومي مدخن، سبانخ، بيض مقيل، ثوم، جبنة 

بارميزان، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

Pompei

25

Campagna  ……..…Reg. 42 /Lrg. 52
Eggplant, Feta Cheese, Fire Roasted Red Peppers, 
Garlic, Wild Rocca, Mozzarella, Tomato Sauce & 
Herbs

كامبانيا 
باذنجان، جبنة فيتا، فلفل أحمر حلو مشوي، ثوم، أوراق جرجري صغرية، جبنة 

موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

Campagna

Torino ...............Reg. 44 /Lrg. 55 
Chicken sausages, Pepperoni, Fennel Seeds, 
Mozzarella & Tomato Sauce

تورينو
نقانق دجاج، ببريوين، بذور الشمرة، جبنة موتزاريال، وصلصة الطامطم

بومبي
لحم نقانق الدجاج، فلفل حلو، بصل، فلفل حار، جبنة 

موزاريال، صلصة طامطم وأعشاب

Pizza Wh o l e  w h e a t  b a s e  
(Available on request)…Reg 6.00

سباغيتي وبيني القمح الكامل )متوفر عند الطلب(

G luten free base
(Available on request)....Reg 8.00

باستا خالية من الجلوتني )متوفرة عند الطلب(

البيتزا
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بيتزا سينك فورماجي 
جبنة موتزاريال، جبنة شيدر، جبنة بارميزان، جبنة ريكوتا، جبنة زرقاء، صلصة 

طامطم، وأعشاب  

Cinque Formaggi  ……….…. Reg.43 / Lrg.53

Mozzarella, Cheddar, Parmesan, Ricotta, Blue Cheese, 
Tomato Sauce & Herbs

26

Hawaiian...............Reg. 47 / Lrg. 57 
Smoked Turkey Ham, Pineapple, 
Mozzarella, Tomato Sauce & Herbs

هاوايان 
لحم ديك رومي مدخن، أناناس، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم، وأعشاب

تري أميتيش
دجاج، ببريوين، لحم بقري مفروم، صلصة طامطم، 

جبنة موتزاريال، وأعشاب

Tre Amici ...............Reg. 47 /Lrg. 57 
Chicken, Pepperoni, Ground Beef, Tomato 
Sauce, Mozzarella & Herbs

Don Corleone ...............Reg. 44 /Lrg. 55
Anchovies, Capers, Sundried Tomatoes, Olives, 
Garlic, Mozzarella, Tomato Sauce, & Herbs دون كورليوين

أنشوجة، حبات الكابر، طامطم مجففة، زيتون، ثوم، جبنة موتزاريال، 
صلصة طامطم، وأعشاب

Tres Amici

Hawaiian

P
iz

za

Diavola

Cinque Formaggi 

ديـافـوال 
دجاج، طامطم كرزية، فلفل حار، بصل، جبنة موتزاريال، صلصة طامطم كرميية، وأعشاب

Diavola ...............Reg. 46/Lrg. 56 
Chicken, Cherry Tomatoes, Chili, Onion, 
Mozzarella in Creamy Tomato Sauce & 
Herbs

All Prices inclusive of 5% Value Added Tax
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SpicyVegetarianCharges apply for addtional toppings

كالزوين كون فونغي
فطرية بيتزا محشوة بالفطر، جبنة فيتا، كرمية وجبنة موتزاريال

كالزوين دي كارين
فطرية بيتزا محشوة بدجاج، ببريوين دجاج، لحم مفروم، بصل، بطاطس، 

صلصة طامطم وجبنة موتزاريال

Calzone

Calzone con Funghi ……..…44.00
Folded pizza stuffed with mushrooms, feta cheese, cream & 
mozzarella

Calzone di Carne……..…48.00
Folded pizza stuffed with chicken, pepperoni, 
minced meat, onion, potato, tomato sauce & 
mozzarella 

Calzone كالزوني

كالزوين باربكيو
فطرية بيتزا مع دجاج، فلفل أخرض حلو، بصل، جبنة موتزاريال، صلصة 

باربيكو الحارة، وأعشاب

Calzone BBQ ……..…48.00
Folded pizza with chicken, capsicum, onion, 
mozzarella, spicy barbecue sauce & herbs

Calzone con Funghi
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Cannoli Siciliani……..…28.00
A pastry dessert from Sicily stuffed with a mix of creamy 
ricotta, candied oranges and chocolate chips

Desserts الحـلــويات

كيكـة فادج بالشوكوالته
شوكوالته طرية مع صلصة فادج ولوز محمر بالسكر

كيكة فاكهة الباشن فروت 
حلوى إيطالية محرضة مع كرمية محالة 

و هريس الباشن فروت

ترياميسو
حلوى إيطالية تقليدية بنكهة القهوة

حلوى الكانويل
حلوى من صقلية محشوة مبزيج من كرمية جبنة الريكوتا، برتقال 

محىّل، ورقائق الشوكوالته

كيكـة الجنب
كيكة الجنب الكرميية عىل طبقة من البسكويت، مخبوزة بالفرن 

حتى النضوج

كيكـة الجـزر
كيكة الجزر مع طبقة من جبنة كرميية آيس كريم

اختياراتنا من الشوكوالته/ الفراولة/ الفانيال

Ice Creams……..…19.00
Choice of Chocolate / Strawberry / Vanilla

Tiramisù……..…25.00
Traditional coffee flavored Italian 
delight

Chocolate Fudge Cake……26.00
Moist chocolate cake topped with fudge sauce and 
caramelized almonds

Passionfruit Panna 
Cotta……27.00
An Italian dessert made with 
sweetened cream and flavored 
with passion fruit puree.

Carrot Cake……..…26.00
Moist carrot cake with cream cheese icing & 
caramelized almonds

Cheese Cake……..…27.00
Smooth cream cheese topped on a biscuit crust and baked 
to perfection

D
es

se
rt

s

Cannoli Siciliani

Passionfruit Panna Cotta
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All Prices inclusive of 5% Value Added Tax




