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             Spaccanapoli Antipasti Italiani 

Gamberi gratinati alla polpa di granchio serviti con insalata mista e pomodori secchi 71.92 
Oven baked tiger prawns stuffed with king crab meat, served with fresh salad and sundried tomatoes 

Insalata caprese  (N) (V) (H)    63.80 
Fresh buffalo mozzarella, sliced tomato, basil and balsamic glaze 

Burrata Pugliese con olive taggiasche, pomodorini pachino e marmellata di fichi (V) 87.00 
 Apulia burrata cheese with Taggiasche olives, Pachino cherry tomatoes and fig jam 

Insalata con pollo alla griglia e peperonata (H) 55.68 

Mixed garden salads with grilled chicken strips, tomatoes cherry, bell pepper, croutons and balsamic vinaigrette  

Involtini di melanzane alla parmigiana (V)   54.52 

Rolled baked eggplant with mozzarella, parmesan, tomato sauce and basil  

 Insalata di tonno scottato in padella (H) 54.52 

Seared tuna salad with cherry tomatoes, fresh leaves and lemon oil dressing 

Zuppe                                                                                                                          

 Tegamino di pesce con pane all’aglio                 67.28 
Seafood casserole in a lightly spicy tomato sauce, served with toasted garlic bread 

Minestrone classico con mezze maniche  (V) (H)                                                                                                48.72                                                                  
Classic mixed vegetable minestrone with mezze maniche pasta 

 Vellutata di zucca e gorgonzola (V)  48.72 

 Roasted pumpkin velouté with gorgonzola cheese 
 
 
 
 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

                                 
 

   سباكا نابولً أنتٌباستً إٌطلٌانً         

 غمبري غرتيناتي اال بولبا دي غرانكيوسرفيتي كون إنسالتا ميستا إه بومودوري سكي 
 روبٌان كبٌر الحجم محشو بلحم السلطعان، مشوي بالفرن وٌقدم مع سلطة طازجة و الطماطم المجففة

 

                 (م) (ص) (ن) إنسالتا كابريزيه
  شرائح جبنة الموزارٌال الطازجة، طماطم روما متبلة بصلصة االعشاب مع الحبق الطازج وخل البلسمٌك

 (ن) بومودوريني باشينو اي مارميالتا دي فيشي تاغياشي، اوليف كون بولييز باراتا
 الزٌتونوالطماطمالكرزٌةومربىالتٌن بالجبنة  من ابولٌا مع بوراتا

 
   (ص)إنسالتا كون بولو اال غريغليا إي ببروناتا 

 سلطة خضراء مشكلة مع شرائح الدجاج المشوٌة، طماطم كرزٌة، فلٌفلة حلوة،خبز محمص وصلصة بلسمٌة

                   (ن) إنفولتيني ميلنزينيه اال برميجانا
 شرائح الباذنجان المتّبلة والمشوٌة فً الفرن مع جبنة موزارٌال البوفالو، فً صلصة الطماطم والحبق

  (ص) إنسالتا ميستا كون جمبري
 مشكل الخضروات مع الجمبري و الجزر والطماطم و صلصة الٌمون و زٌت الزٌتون

 

                                                                                           (الحساء (زوبٌه

                                                                                                                                             تيغامينو دي بيشه كون بانيه أل أليو
   مطهوة على مهل فً مرق الطماطم والشمر مع قطع الخبز المحمرة بالثوم                           ثمار البحر من الخلٌج

                                                                                                                            (ص) (ن) مينستروني كالسيكو كون مززه مانيكه            
                                                                                                                                                                                                                    شوربة المنٌسترونً التقلٌدٌة مع الباستا                                                                                                                                                               شوربة المنٌسترونً التقلٌدٌة مع الباستا 

(ن) غورغونزوالفيلوتاتا دي زوكا اي   
 ٌقطٌن مشوي مع جبنة غورغونزوال
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           Paste e Risotti   

Penne al pesto fresco con taccole e patate (V) (N) 67.28 
Penne pasta with homemade basil pesto sauce, snow peas and potatoes 

 
Spaghetti al pomodoro e basilico (V) (H) 71.92 
Spaghetti with tomato sauce and fresh garden basil 
 

Gnocchi di patate ai formaggi pregiati e tartufo (V) 78.88 

Homemade potato dumpling with mixed fine cheese and truffle paste 
 

Gnocchi di patate al ragú di pesce, crema d`astice e pistilli di zafferano 95.12 
Homemade potato dumpling with seafood ragout, lobster cream and saffron 
 

Tagliatelle fatte in casa alla bolognese 78.88 
Homemade tagliatelle with bolognese sauce 
 

 Spaghetti alla carbonara  88.16
 Spaghetti with beef bacon, fresh eggs, cream and parmesan 

Pappardelle ai funghi con olio al tartufo nero (V) 88.16 
Pappardelle with sautéed wild mushrooms, cream and black truffle oil 

Tortellini ricotta e spinaci con salsa ai carciofi e ricotta affumicata (V) 90.48 
Tortellini stuffed with ricotta cheese and spinach in artichoke sauce 

 
 Penne alla norma con bufala campana (V)          90.48 

Penne pasta tossed in fresh cherry tomato sauce, basil, eggplants and buffalo mozzarella 
  

Lasagna tradizionale Spaccanapoli 97.44 
Our homemade lasagna with beef ragout, mozzarella, parmesan and bechamel sauce 

  

 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

 (أرز على الطرٌقة االٌطالٌةباستا و (باستا اه رٌزوتً

 (م) (ن) ال بستو فرسكو كون تاكولي و بطاطا بنيه
 الطازجةوالبازٌالءالبٌضاءوالبطاطس (الحبق) باستابنٌهمعصلصةبٌستو

 
            (ص) (ن) سباغيتي ال بومودورو إه بازيليكو

 سباغٌتً مع صلصة الطماطم و رٌحان الحدٌقة الطازج

(ن) فورماجيبريجياتاايتارتوفو اي نيوكيديباتاتي  
  المحضرة على الطرٌقة مع حشوة الجبنة والكمأ زالبٌةالبطاطس

  اي بيستيلي دي زافيرانو داستشي ال راغو دي بيشي كريما نيوكيديباتاتي
  المحضرة على الطرٌقة المنزلٌة مع ٌخنة ثمار البحر وكرٌما الكركند والزعفران زالبٌةالبطاطس

 تغلياتاليفاتيهإنكازااالبولونيزي
 باستاتغلٌاتالٌمنزلٌةالتحضٌرمعصلصةاللحمالمفروموالطماطم

   سباغيتياالكربونارا

  مع لحم البقر المقدد، بٌض الدجاج الطازج، كرٌما طازجة وجبنة البرمزان سباغٌتً

 (ن) اي فنجي كون اوليو ال ترتوفو نيرو بابرديلي

 بابردٌلٌباستامعالفطرالبّرٌالمحّمربزٌتالكمأةالسوداء

(ن) ايريكوتاافوميكاتا كارتشيوفي اي سالسا ايسبيناشيكون ريكوتا تورتيليني  
فٌصلصةالخرشوف محشوة بجبنة الرٌكوتا والسبانخ تورتٌلٌنً  

 (ن) بنيه اال نورما كون بوفاال كمبا نا
 باستا البنٌه مغمسة بصلصة الطماطم الكرزٌة، حبق، باذنجان وجبنة موزارٌال البوفالو

 الالزانيا التقليدية
 الالزانٌا التقلٌدٌة الخاصة بنا مع ٌخنة لحم البقر، وصلصة البٌشامٌل وجبنة الموزارٌال والبرمزان
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Paste e Risotti 

Fettuccine al salmone con asparagi e zucchine in salsa rosa    97.44 
Homemade fettuccine with salmon, asparagus and zucchini in pink sauce  

Linguine allo scoglio 109.04
 Linguine with mixed seafood, garlic, chilli and cherry tomatoes 

Fettuccine nere fatte in casa all’aragosta  113.68 
Homemade black fettuccine with lobster inbisque sauce 

Ravioli ripieni di aragosta con salsa bisuqe 118.32 
Homemade ravioli stuffed with lobster tossed in bisque sauce 

Risotto ai funghi (V)    88.16 
Carnaroli risotto with wild mushrooms and shaved parmesan  

Risotto alla pescatora con aragosta 118.32 

Lobster and mixed seafood Carnaroli risotto with cherry tomatoes and chili 

 

 

 

 

Gluten free pasta is available 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

 
  (أرز على الطرٌقة االٌطالٌةباستا و  (اه رٌزوتًباسته 

 

 فتوتشينه ال سلمونه كون اسبرجي إه زوكينيه إن صلصة روزا 
 باستا فتوتتشٌنه طازجة  مع السلمون، الهلٌون األخضر و الكوسا فً صلصة زهرٌة

 لنغويني الو سكوليو
 لٌنغوٌنً باستا مع ثمار البحر الطازجة، ثوم، فلفل حار وطماطم كرزٌة 

 فيتوتشيني نيريه فاتيه إن كازا اال أراغوستا

"بٌسك"فٌتوتشٌنً باستا ممزوجة بحبر الحبار ومطهوة مع الكركند مع صلصة    
 

 رافيولي ربياني دي اراغوستا كون صلصة بيسك
  "بٌسك"رافٌولً طازجة محشوة بالكركند ومطهٌة بصلصة الكركند 

   (ن) ريزوتو اي فونغي
 أرز الكارنارولً مطهو على مهل مع الفطر البري ورقائق جبنة البرمزان        

 ريزوتو اال بسكاتورا كون اراغوستا

 مع الكركند و ثمار البحر، طماطم كرزٌة وفلفل حارالكارنارولًأرز
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    Pesci e Frutti di Mare 

                     Trancio di salmone con salsa alla puttanesca, spinaci e pure` di patate (H)                    139.20 
Pan seared salmon fillet with black olive and tomato sauce, served with sautéed spinach and mashed potatoes 

 

Grigliata mista di pesce con verdure grigliate e patate al rosmarino       162.40 
Sea bass fillet, salmon, squid and prawns, grilled, accompanied with sautéed seasonal vegetable and rosemary potatoes 
 

Filetto di branzino alla ligure (N)  121.80 
Ligurian style oven baked sea bass fillet with lobster bisque, cherry tomatoes, Taggiasche olives, pine nuts and new potatoes 

Filetto di orata alla mediterranea                 133.40 
Seared sea bream Mediterranean style with tomato brunoise salad and basil, Kalamata olives and steamed broccoli 

 

 Carni 

Scaloppine di pollo al limone con purée di patate                                                                                                                               98.60 
Lemon butter chicken escalope with mashed potatoes   

Petto di pollo ripieno di ricotta e spinaci con purè di patate (H)                                                                                 108.00 
Roast chicken breast with spinach and ricotta cheese served with mashed potatoes 

  
Ossobuco alla milanese in gremolata con risotto allo zafferano (A) 139.20 

Ossobuco and gremolata Milanese style with saffron risotto 

  Scaloppina di vitello ai funghi con gattó di patate 127.60 
Veal escalope with creamy wild mushroom sauce served creamy potato gratin 

                                                        

 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

  بٌشه اي فروتً دي ماري (   (أطباق السمك وثمار البحر

(ص)ترانشو دي سلمونيه كون صلصة اال بوتانسكا سبيناشي إي بوريه دي بطاطه   
 فٌلٌه السلمون سوتٌه مع صلصة الطماطم والزٌتون األسود، تقدم مع السبانخ والبطاطا المهروسة

  غريلياتا ميستا دي بيشه كون فردوري غريلياتي إي بطاطه ال روز مارينو                                                                                                  
 مشاوي مشكلة من سمك الباس والسلمون، الحبار والروبٌان وتقدم مع سوتٌه خضار الموسم وبطاطا باألعشاب

            (م) فيليتوديبرانزينواالليغوري
 والزٌتون والصنوبر والبطاطس الصغٌرة الطماطمالكرزٌةمعصلصةالكركندو على الطرٌقة اللٌغورٌةفٌلٌهسمكالقاروصالمشوٌبالفرن

  دي اوراتا اال ميديتيرانيا فيليتو
والزٌتونوالبروكولٌالمطهوعلىالبخار والحبق المفرومة الطماطم سلطة المرجان المحّمر مع سمك  

 

 

  (أطباق اللحوم)كارنً 

 

 سكالوبينيه دي بولو ال ليمونه كون بيوريه دي بطاطه            
إسكالوب الدجاج مع صلصة الزبدة واللٌمون الحامض تقدم مع البطاطا المهروسة       

   (ص) بتو دي بولو ربيا نو دي ريكوتا إي سبيناشي كون بيوريه دي بطاطه
 صدر الدجاج المشوي مع السبانخ وجبنة الرٌكوتا مقّدمة مع البطاطا المهروسة   

 

   (ك) زافيرانو اال ريزوتو كون غريموالتا ان اال ميالنيزي اوسوبوكو
 بالزعفران األرز مع (بقدونس وثوم مهروس مع قشر اللٌمون الحامض) غرٌموالتا الطرٌقة المٌالنٌة مع على اوسوبوكو

   سكالوبينا دي فيتلو اي فونجي كونغاتو دي بطاطه

 السبانخ وغراتان البطاطسواسكالوب لحم البقر مع صلصة فطرالغابة الكرٌمٌة
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Spaccanapoli Pizza al Metro    

Experience our signature size pizzas 
 

½ meter = 2 types of pizza of your choice   

¾ meter = 3 types of pizza of your choice 
1  meter = 4 types of pizza of your choice 

 

 

 

Pizza 

Margherita (V)  78.88 
Tomato, mozzarella, parmesan and basil 

Gorgonzola (V) (N) (White)  83.52 
Mozzarella, gorgonzola, radicchio and whole nuts  

Masaniello  83.52 
Tomato, mozzarella, mushrooms, rocket salad, chicken mortadella and ricotta 

Napoletana  87.00 
Tomato, mozzarella, anchovies, black olives, capers and oregano 

Tonnata  87.00 
Tomato, mozzarella, tuna, onions, black olives and capers 

 

 

Gluten free pizza is available 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

 

 

 سباكا نابولً بٌتزا ال مترو 
 خض غمار تجربة البيتزا الحصرية 

 نوعان من البيتزا من اختيارك=  متر ½

 ثالثة أنواع من البيتزا من اختيارك=  متر ¾

 أربعة أنواع من البيتزا من اختيارك=   متر 1

 

 

 البٌتزا           

  (ن)سيسيليانا
 طماطم، جبنة الموزارٌال، باذنجان محّمر سوتٌه ورقائق جبنة البرمزان

 (بٌضاء) (ن) (م)غورغونزيال 
 جبنة موزارٌال، غرغونزٌال، ملفوف أحمرو جوز  

   ماسانيلو
 جبنة الموزارٌال، فطر، جرجٌر، مورتدٌال الدجاج وجبنة الرٌكوتا

 نابوليتانا
 طماطم، جبنة الموزارٌال، أنشوفة، زٌتون أسود، قبار و اورٌغانو

 توناتا
 طماطم، جبنة الموزارٌال، سمك التونة، بصل، زٌتون أسود و قّبار
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Pizza 

Toscana  87.00 
Tomato, mozzarella, and beef salami 

Calzone  87.00 
Rolled pizza with tomato, mozzarella, mushrooms, beef salami and ricotta 

Vegetariana (V)  87.00 
Tomato, mozzarella, eggplant, bell peppers and zucchini 

 Rucola  92.80 
Tomato, mozzarella, rocket salad, turkey ham and parmesan flakes 

 Bufalina (V)  92.80 
Tomato, buffalo mozzarella and cherry tomatoes 

Quattro formaggi (V)  92.80 
Tomato, mozzarella, gorgonzola, provolone and taleggio 

 
Affumicata con gamberi e spinaci  95.12 

 Tomato, smoked mozzarella, prawns and spinach 

Bresaola  98.60 

Tomato, mozzarella, cured beef, rocket salad and parmesan shavings 

Americana  100.92 
Tomato, mozzarella, pepperoni sausage, parmesan and basil 
 

  

Gluten free pizza is available 

 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

 

  البٌتزا

  توسكانا
 طماطم، جبنة الموزارٌال و سالمً لحم البقر

   كلزوني
 لفافة البٌتزا مع الطماطم، جبنة الموزارٌال، فطر، سالمً لحم البقر وجبنة الرٌكوتا

  (ن)فجيتريانا
 طماطم، جبنة الموزارٌال، باذنجان، فلفل وكوسة

 روكوال
 الدٌك الرومً ورقائق جبنة البرمزانشرائح طماطم، جبنة الموزارٌال، جرجٌر، 

 (ن)بوفالينا 
 طماطم، جبنة موزارٌال البوفالو وطماطم كرزٌة

  (ن)كواترو فورماجي 
 طماطم، جبنة الموزارٌال، جبنة الغورغونزوال، جبنة البروفولونً والتالٌجٌو

 افوميكاتا كون جمبري ك سبيناشي
 الطماطم، موزارٌال مدخنة والجمبري والسبانخ

 برزوال
 طماطم، جبنة الموزارٌال، لحم البقر المجفف، روكا وشرائح جبنة البرمزان

   أمريكانا
 طماطم، جبنة الموزارٌال، نقانق البٌبرونً، جبنة البرمزان مع الحبق
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Pizza 

Funghi (V)  87.00 
 Tomato, mozzarella and mushrooms 
 

Caprina (N) (V) (White)  87.00 
Mozzarella, goat cheese, walnuts and caramelized onions 

Rotolo piccante  87.00                
Rolled pizza with mozzarella, mascarpone, spicy pepperoni, leeks and chili flakes 

 Quattro Stagioni  92.80 
Tomato, mozzarella, turkey ham, beef salami, artichokes and mushrooms 
 
Capricciosa  92.80 
Tomato, mozzarella, turkey ham, artichokes, beef salami, mushrooms and black olives 
 
Pollo e asparagi  92.80 

Tomato, mozzarella, chicken and asparagus 

Salmone 98.60 
Tomato, buffalo mozzarella, smoked salmon, cherry tomatoes, capers and rocket salad with parmesan shavings 

Pescatora  98.60 
Tomato, mixed seafood and parsley 

Pizza del salumiere 98.60 
Tomato, mozzarella, beef bacon, pepperoni, salami and turkey ham 

Spaccanapoli  104.40 
Tomato, buffalo mozzarella, beef carpaccio, parmesan shaving and truffle oil 

 
 
 

Gluten free pizza is available 

 



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

        البٌتزا

   (ن) فونغي

 طماطم، جبنة الموزارٌال وفطر الموسم

 (بٌضاء) (م) (ن) كابرينا
 جبنة الموزارٌال، جبنة الغنم، جوز وبصل مقلً مكرمل

 روتولو بيكانتيه
  بٌتزا ملفوفة مع جبنة الموزارٌال والمسكربونً، ببرونً حار، كرات وفلفل حار

   كواترو ستاجيوني
 ، سالمً لحم البقر، أرضً شوكً وفطر الموسمالدٌك الرومًطماطم، جبنة الموزارٌال، شرائح 

  كابريسيوزا
 طماطم، جبنة الموزارٌال، شرائح الدٌك الرومً، سالمً لحم البقر، فطر وزٌتون أسود

 بولو إه اسبرجيه 
 صلصة طماطم ، جبنة الموززارٌال، دجاج مشوي و هلٌون أخضر 

 سلمونه
 روكا وشرائح جبنة البرمزانطماطم، جبنة موزارٌال البوفالو، شرائح سمك السلمون المدخن، قبار وطماطم كرزٌة مع ال

 بسكتورا
 وبقدونس  مشكلةصلصة طماطم، ثمار بحرٌة 

سالومي كواترو  

 الرومً الدٌك لحم وشرائح سالمً بقر مقّدد، بٌبٌرونً، طماطم،جبنةموزارٌال،لحم

 سباكانابولي
 كارباتشٌو اللحم، شرائح جبنة البارمٌزان، زٌت بالكمأ، بوفالو موزارٌال جبنة طماطم،

 

  
 

 



 
 

Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H) 

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are in UAE Dirham and subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

 

  

Dolci  

Millefoglie alla crema e scaglie di cioccolato  41.76 

Millefeuille cream puff pastry with chocolate chips 

Panna cotta  41.76 
Double cooking cream “panna cotta” with fruit salad and white chocolate sauce 

Zeppole con crema all`arancio e amarene 41.76 

Traditional Italian Zeppole with pastry cream in orange essence and amarena cherries 

Cestino di frutta con sorbetto al limone (H)  41.76 
Mixed fruit and lemon sorbet served in a sweet basket 

  

 

 

    

  



 

 
(ص)صحً (ن)نباتً  (ك)ٌحتوي على الكحول (م)ٌحتوي على المكسرات   

 نحن نسحقبل جميع اإلسحسفارات المحعلقة فً معرفة ما إذا كانث أي وجبة جححوي على مكونات خاصة

  رسوم سياحة6%  رسوم خدمة و10% جميع األسعار خاضعة إلى 

 

 
 

 )الحلوٌات ( دولشً

 
 

 ميلفوليأالكريماايسكالييديشيوكوالتو
 حلوىالعجٌنةالورقٌنبالكرٌماورقائقالشوكوال

 بنا كوته اال فانيليه كون إنسالتينه دي فروتا إه صلصة ال شوكوالته بيانكو
 مع سلطة الفواكه وصلصة الشوكوالته البٌضاء  (بنا كوته)دوبل كرٌم 

يوايامارينيشزيبوليكونكريمااالران  
  الكرز مع البرتقال مرّكز الكرٌما فً مع زٌبولً االٌطالٌة التقلٌدٌة حلوى

  (ص)شيستينو د فروتا كون سوربتو ال ليموني 
 مزٌج الفواكه وشراب اللٌمون
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