
(v) vegetarian نباتي  (h) healthy صحي  (p) Pork لحم خنزير  (a) alcohol كحول
All prices are inclusive of 10% municipality fees and 10% service charge

جميع األسعار تشمل ١٠٪ رسوم البلدية و١٠٪ رسوم الخدمة
Kindly inform your server if you are allergic to any type of food

الرجاء إعالم النادل في حال كان لديكم أي نوع من الحساسية على أي من أنواع الطعام

Insalate
Insalata mediterranea (v)(h) AED 38 
Green salad with sun-dried tomatoes, mushrooms, 
olives, parmesan cheese and asparagus

 سلطة خضراء مع الطماطم المجففة، فطر، زيتون، 
جبن البارمزان وهليون مشوي

Insalata di mare al vapore,  AED 66 
con pomodoro, arance a vivo  
e origano fresco (h)  
Steamed seafood salad with marinated tomatoes in 
olive oil and fresh oregano, orange segments with 
assorted lettuce and baby rocca

 سلطة ثمار البحر المطهوة على البخار مع الطماطم 
 المنقوعة بزيت الزيتون والتوابل، قطع من البرتقال مع 
الخس والجرجير

Insalata ghiotta (v) AED 63
Burrata cheese with olives, cherry tomatoes, avocado, 
romaine lettuce and lemon dressing

 جبن بوراتا مع الزيتون، طماطم صغيرة، أڤوكادو، 
خس روماني وصلصة الليمون 
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Antipasti freddi
Bruschetta di pane casareccio,  AED 38 
con pomodoro e basilico (v)
Toasted Tuscany bread topped with tomatoes, basil, 
garlic and olive oil

 خبز توسكاني محمص مكلل بالطماطم، الريحان، 
الثوم وزيت الزيتون

Caprese di mozzarella di bufala  AED 59 
e pomodoro cuore di bue, con  
grissino ed olio al basilico (v)
Tomato and buffalo mozzarella cheese platter served 
with fresh pesto and grissini 

 جبن موزاريال البوفالو مع الطماطم، تقدم مع صلصة 
البستو )الريحان( الطازجة وأصابع الخبز

Grande carpaccio di manzo alle AED 71 
erbe fini salsa di rucola, e parmigiano  
a scaglie (h)
Jumbo beef carpaccio served with shaved parmesan 
topped with rocket salad

لحم بقري مقدد )كارباتشيو( يقدم مع جبن البارمزان 
المقرمشة مكللة بأوراق الجرجير

Tartar di gamberi rossi Siciliani,  AED 99 
servita con fagioli di soya, agrumi, cetrioli, 
pesto leggero di basilico, pomodori secchi  
e stracciatella.
Sicilian red prawns tartar served with fresh soya 
beans, citrus, cucumber, light pesto, sun dried 
tomatoes, basil and stracciatella cheese 

تارتار جمبري صقيلي أحمر مطحون يقدم مع فول الصويا 
الطازج، حمضيات، خيار، صلصة بيستو خفيفة من الطماطم 
المجففة، ريحان، وجبن ستراسياتيّلا
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Antipasti caldi
Baccalà mantecato servito con  AED 73 
polenta arrostita al timo e riduzione  
di nero di seppia 
Traditional Venetian cod fish served with roasted 
polenta and reduction of cuttlefish black ink 

سمك القد من مدينة البندقية التقليدي يقدم مع عصيدة من 
دقيق الذرة المحمص وخالصة حبر الحبار األسود

Gamberi tigre e verdure croccanti  AED 91 
in pastella, con salsa piccante
Battered tiger prawns with crispy vegetables served  
with spicy tomato sauce

روبيان مقلي بالزبدة والخضار المقرمشة، يقدم مع صلصة 
الطماطم الحارة

Insalata tiepida di polipo al vapore  AED 54 
con verdure chips e agrumi di stagione (h)
Warm salad of steamed octopus served with wafer 
thin sliced vegetables, citrus fruits and fried bread 

سلطة األخطبوط المطهو على البخار، تقدم مع الخضار، 
الليمون والخبز المقلي
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Zuppe
Zuppa di cereali (v) AED 37
Traditional Tuscan soup 
شوربة توسكاني تقليدية

Minestrone di verdure (v) AED 37
Traditional minestrone soup
شوربة المينستروني التقليدية

Cacciucco alla livornese con pane  AED 49 
al cappero ed origano fresco
Seafood soup with caper bread and fresh oregano
شوربة ثمار البحر مع خبز الكايبر واألوريغانو الطازج

Risi
Risotto di gamberi  AED 69 
e barbabietola rossa
Risotto with prawns and fresh beetroot  
sautéed with oregano leaves 
ريزوتو مع روبيان وشمندر طازج مقلية مع أوراق األوريغانو

Risotto mantecato con erbe  AED 65
fini e pecorino servito con coscia  
d’anatra confit
Traditional risotto with fresh herbs and pecorino 
cheese, served with duck leg confit

ريزوتو التقليدي مع األعشاب وجبن البيكورينو، يقدم مع فخذ 
البط المعالج بالملح والثوم )كونفي(
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Paste
Fusilli al pollo e funghi trifolati* AED 58
Fusilli pasta with chicken, sautéed mushrooms and 
creamy sauce
فوسيللي باستا مع الدجاج، الفطر المقلي وصلصة الكريمة

Spaghetto chitarra al pomodoro  AED 64 
fresco e basilico ligure (v)*
Fresh spaghetti with tomato sauce and fresh basil leaves
 سباغيتتي باستا طازجة مع صلصة الطماطم 
وأوراق الريحان 

Spaghettone all' aragosta piccante  AED 84 
con profumo d’aglio dolce*
Spaghetti pasta cooked with spicy lobster  
and cherry tomatoes 

 سباغيتتي باستا مطهوة مع الكركند الحار 
وصلصة الطماطم

Conchiglioni di grano con  AED 73 
amatriciana di mare e fresco d’arancio*
Conchiglioni pasta with seafood sauce and fresh 
orange zest

معكرونة كونكيوني االسطوانية مع صلصة ثمار البحر وقشر 
البرتقال الطازج

Ravioli di ricotta e spinaci, serviti  AED 56 
con ragu di verdure croccanti, ed  
olio al rosmarino (v)
Homemade ravioli filled with ricotta cheese and 
spinach served with crunchy vegetable ragout scented 
with rosemary oil

رافيولي بالسبانخ وجبن الريكوتا، تقدم مع يخنة الخضار 
المعطرة بزيت إكليل الجبل 

Scialatiello servito con vongole  AED 64 
veraci pomodorini speziati e carciofi 
Scialatiello served with clams, cherry tomatoes and 
artichokes 
معكرونة سيالتييللو تقدم مع المحار، طماطم صغيرة والخرشوف

Tortelloni di scampi e foie gras serviti  AED 89 
con vellutata di piselli e zafferano 
Homemade tortelli pasta filled with scampi and foie gras, 
served with light green beans cream and saffron
معكرونة تورتيلوني بيتية محشية بالكركند )سكامبي( و كبد االوز 
)الفوا غرا( ، تقدم مع كريم الفاصوليا الخضراء الخفيف والزعفران

Lasagna alla bolognese AED 61
Lasagne bolognese
الزانيا بولونيز

* Pasta is available in whole wheat or gluten free option upon request
* الباستا متوفرة عند الطلب بالقمح الكامل أو الخالية من الجلوتين.
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Pizze
Margherita (v) AED 44
Tomato and mozzarella
طماطم وجبن الموزاريال

Quattro formaggi (v) AED 57
The cheese-lovers pizza… mozzarella, gorgonzola, 
taleggio and fontina (no tomato sauce)
لمحبي البيتزا بالجبن فقط.... أربعة أنواع من الجبن موزاريال، 
غورغونزوال، تاليغيو وفونتينا )بدون صلصة طماطم(

Vegetariana (v) AED 49
Tomato, mozzarella, eggplant, zucchini and  
grilled bell peppers

 طماطم، جبن موزاريال، باذنجان، كوسا 
وفلفل حلو مشوي

Mediterranea (v) AED 55
Buffalo mozzarella, cherry tomatoes, basil  
and olive oil (no tomato sauce)
جبن موزاريال بوفالو، طماطم صغيرة، ريحان وزيت زيتون )بدون 
صلصة طماطم(

Funghi freschi (v) AED 49
Tomato, mozzarella and mushrooms
طماطم، جبن موزاريال وتشكيلة من الفطر

Quattro stagioni (v) AED 56
Tomato, mozzarella, artichokes and mushroom 
طماطم، جبن موزاريلال، خرشوف، فطر المشروم

Gamberetti (h) AED 68
Tomato, mozzarella and fresh gulf shrimps with garlic
طماطم، جبن موزاريال وروبيان الخليج الطازج مع الثوم

Frutti di mare (h) AED 64
Salmon, shrimps, calamari, hammour with tomato 
sauce and fresh herbs (no cheese)
سمك السلمون، روبيان، حبار، سمك الهامور مع الطماطم 
واألعشاب الطازجة

Valtellina AED 85
Beef bresaola, rocket salad, parmesan cheese and 
cherry tomatoes

شرائح البريسوال البقرية، سلطة جرجير، جبن البارمزان 
والطماطم الصغيرة
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Carni
Carre d’agnello al forno con  AED 108 
carciofo alla romana, patate, broccoli  
e salsa passita al pepe 
Baked lamb rack with stuffed artichokes, broccoli, 
ratte potatoes and black pepper sauce

أضالع لحم الغنم المخبوزة مع الخرشوف المحشي، بروكولي، 
بطاطس وصلصة الفلفل األسود

Filetto di manzo servito con patate  AED 128 
ponte nuovo, fagiolini saltati e scaloppa  
di foie gras al pepe con salsa all' uva passita
Pan fried beef fillet served with pont nouveau 
potatoes, sautéed green beans and foie gras  
with pepper, served with raisin sauce 

قطعة لحم بقري تندرلوين مقلية تقدم مع فطر البورتوبللو 
المقرمش، بطاطس، بازيال وصلصة الخل البلسمي والكاكاو

Guancie di manzo brasato  AED 105 
servite con patate viola,  
rape saltate e salsa al Valpollicella (a)
Braised beef cheek, served with sautéed purple 
potatoes, turnip and Valpollicella wine sauce  

خدود لحم بقري مطهوة ببطء، تقدم مع البطاطا البنفسجية 
المهروسة، لفت وصلصة نبيذ فالبوليسيلال

Galletto alla griglia con verdure  AED 87 
marinate e patate arrosto
Grilled baby chicken with sage, marinated vegetables 
and roasted ratte potatoes

دجاج صغير مشوي مع الميرمية، خضار منقوعة وبطاطس 
المحمرة

Costata di vitello servita con patate  AED 135 
allo zafferano, spinaci al burro e salsa  
alla senape in grani 
400g Veal rack served with saffron potatoes, sautéed 
spinach and mustard grain sauce 

400 غرام من أضالع العجل تقدم مع بطاطس الزعفران، سبانخ 
مقلية مع صلصة الخردل
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Pesci
Il mare e il vapore  Starting from AED 132
 (x 1 person)
The sea and the steam - Fresh crustaceans and fresh 
fish from the market, steam cooked and served with 
tomato puree and seasonal vegetables 
(Platter can serve up to 6 people) 
قشريات وأسماك طازجة مطهوة على البخار تقدم مع مربى 
الطماطم والخضار الموسمية
)يمكن أن يكفي لغاية 6 أشخاص(

Trancio di cernia in guazzetto  AED 102 
mare e pomodorini con rucola  
croccante al limone dolce
Braised hammour fish fillet with mussels and tomato 
stock served with rocket leaves and snow peas

فيليه سمك الهامور مع بلح البحر وصلصة الطماطم، يقدم 
مع أوراق الجرجير والبازيال

Spiedo di salmone alla griglia  AED 89 
con verdure di stagione saltate  
e olio al ginger (h)
Grilled salmon skewer with sautéed seasonal 
vegetables, chickpeas and ginger oil

سمك السلمون المشوي على السيخ مع خضار الموسم 
المقلية، الحمص وزيت الزنجبيل

Grigliata mista di pesce con verdure  AED 129 
alla griglia patate schiacciate 
e olio al rosmarino
Seafood mixed grill with grilled vegetables and pesto, 
served with olive oil and mashed potatoes

ثمار البحر مشوية مع الخضار المخبوزة وصلصة البستو 
)الريحان(، تقدم مع زيت الزيتون والبطاطس المهروسة

Spigola al forno con pesto  AED 92 
di pomodori secchi e caviale  
di melanzane, servita con peperoni  
appassiti e fumetto all’origano (h)
Baked sea bass fillet served with sun-dried tomato 
pesto, eggplant caviar, capsicum confit, roasted
garlic potatoes and oregano sauce 

فيليه سمك مخبوز، يقدم مع صلصة البستو )الريحان( 
بالطماطم المجففة، باذنجان، فلفل حلو معالج بالملح، 
بطاطس محمرة بالثوم وصلصة األوريغانو
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Pork Dishes
Antipasti
Prosciutto di Parma, con melone AED 76 
cantalupo rucola croccante e grissino (p)
Parma ham with cantaloupe melon and grissini
شرائح )بارما هام(، مع الشمام وأصابع الخبز

Tagliere Misto di salumi (p) AED 160
Assorted Italian pork cold cuts served with fried bread, 
baby onions and aged balsamic vinegar (platter to share)
تشكيلة من شرائح لحم الخنزير اإليطالية، تقدم مع الخبز 
 المقلي، البصل الصغير والخل البلسمي المّعتق 
)طبق للمشاركة(

Pasta
Spaghetti carbonara (p) AED 69
Spaghetti pasta mixed with guanciale,  
parmesan and egg yolk

سباغيتتي باستا مع لحم خنزير مقدد )غوانسيالي(، جبن 
البارمزان وصفار البيض 

Orecchiette, con salsiccia carciofi  AED 73 
e finocchio (p)
Orecchiette pasta served with sausage, artichokes 
and fennel leaves
معكرونة اوريتشيتي، تقدم مع سجق، خرشوف وأوراق الشمر

Carne
Saltimbocca alla romana con patate  AED 64 
al rosmarino e spinaci saltati (p) (a)
Pan fried veal escalope topped with Parma ham, 
served with rosemary potatoes, sautéed spinach and 
marsala sauce

 اسكالوب لحم عجل مقلي مع شرائح )بارما هام(، يقدم مع 
البطاطس، السبانخ المقلية وصلصة المارساال

Pancia di maialino arrosto AED 78 
servita con patate sabbiate, fagiolini, 
pomodorini all’origano e salsa Soave (p) (a)
Roasted Pork belly served with potato sable, French 
beans, cherry tomatoes seasoned with oregano and 
soave sauce

معدة خنزير مع بطاطا مقلية مغطاة بالبقسماط )باتاتيه 
سابياتيه( ، فاصوليا، طماطم صغيرة منكهة بصلصة الوريغانو 
نبيذ السوافيه
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Pizze
Pepperoni (p) AED 61
Tomato, mozzarella and pepperoni
طماطم، جبن موزاريال وبيبروني

Funghi e prosciutto (p) AED 65
Tomato, mozzarella, mushrooms and prosciutto
طماطم، جبن موزاريال، فطر وشرائح لحم البروشيتو

Gorgonzola e speck (p) AED 65
Tomato, mozzarella and gorgonzola and speck
طماطم، جبن موزاريلال، جبن غورغونزوال
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Tradizione della Casa 
Linguine al pesto  AED 58 
di basilico ligure (v)
Warm linguini pasta served with fresh basil pesto 
sauce 
لينغويني باستا، تقدم مع صلصة بيستو الريحان الطازجة

Spaghetti alla bolognese AED 57
Spaghetti served with traditional bolognese sauce 
سباغيتتي باستا، تقدم مع صلصة البولونيز التقليدية

Penne arrabbiata (v) AED 51
Penne in a spicy tomato sauce
بينيه باستا مع صلصة الطماطم الحارة

Spaghetti aglio olio e peperoncino(v) AED 52
Spaghetti served in extra virgin olive oil, fresh garlic, 
and dried chilli

 سباغيتتي باستا، تقدم مع زيت الزيتون البكر، 
ثوم وفلفل حار

Gnocchi di patate ai funghi porcini (v) AED 67
Homemade potato gnocchi served in creamy porcini 
mushroom sauce 

نيوككي البطاطس المنزلية، تقدم مع صلصة فطر 
البورتشيني بالكريمة
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Dolce
Tiramisu AED 36
Mascarpone cheese, "savoiardi" biscuit scented with 
espresso, dusted with cacao powder

كأس من جبن الماسكربوني، بسكويت "السافويردي" مع 
االسبريسو وغبرة الكاكاو

Pizza con ricotta e nutella AED 41
White pizza with ricotta cheese and nutella 
بيتزا بجبن الريكوتا وشوكوال نيوتيلال

Panna cotta AED 38
Panna cotta

بانا كوتا 

Cioccolato fondente AED 39
70% dark chocolate couverture pudding served warm 
with vanilla ice cream 
بودينغ شوكوال غامقة 70٪، تقدم ساخنة مع ڤانيال آيس كريم

Cannnolo siciliano AED 52
Traditional Sicilian cannolo
كانولو تقليدي من صقيلية

I nostri caffè
Cappuccino كابوتشينو AED 17
Caffè latte كافيه التيه AED 17
Espresso اسبريسسو AED 13
Doppio espresso دبل اسبريسسو AED 20
Caffè nero كافيه نيرو AED 14


