
COLD APPETIZER | ANTIPASTI 

Insalata Caprese (N) (G) (V)
Traditional Caprese salad of bu�alo mozzarella, fresh tomato and a light pesto 

sauce

Carpaccio di manzo con olio extra-vergine di oliva, rucola, limone, 
Parmigiano  e aceto balsamico  (Theo Randall recipe) (N) (G)

Classical beef carpaccio with rucola, extra-virgin olive oil, lemon  and Parmesan 
shavings

Insalata Brioso (N) (G)
Artichokes, lettuce, rucola, pine nuts, datterini tomatoes and anchovy-lime 

dressing 

Bresaola con zucchini, rucola e Parmigiano  (Theo Randall recipe) (G)
Bresaola with shaved zucchini, rocket and parmesan

HOT APPETIZER | ANTIPASTI CALDI 

Involtini di melanzane e ricotta (V) (G) 
Ricotta, parmesan, sundried tomatoes and rucola 

Scampi Brioso (G)
Marinated shrimps with tomato and basil

SOUPS | ZUPPE

Zuppa di pesce e frutti di mare (A) (S)
Classic Italian seafood soup with sa�ron and ciabatta croutons

Crema di funghi al olio di tartu�o (V) (G)
Cream of mushrooms with tru�e oil

PASTA & RISOTTO

Spaghetti ai frutti di mare (A) (S)
Home made spaghetti with mixed seafood and fresh tomato  in a white wine 

sauce

Lasagna Brioso (A) 
The traditional Italian lasagna with bu�alo mozzarella cheese,  minced beef and 

Parmesan cheese 

Fettuccine al salmone (A) (S)
Smoked salmon, cream and chives 

Gnocchi verdi alla crema di basilico (V)
Home crafted potato-spinach dumplings  with basil cream

Risotto ai frutti di mare (A) (S)
Risotto with seafood, seasoned with parsley and fresh  tomatoes

Risotto ai funghi (V) (A)
Risotto with mushrooms

PIZZA

Margherita (V)
The traditional with tomato, origano, basil and mozzarella

Frutti di mare (N)
With tomato, basil, origano ,basil pesto and assorted seafood

Diavola
Tomato, fresh mozzarella, spiced beef salami

 

Mediterannea (V)
With tomato, basil, grilled vegetables, oregano, mozzarella  and chili olive oil 

Alfonso (V)
With tomato, origano, fresh basil and bu�alo mozzarella

Pollo e patate
Tomato sauce, mozzarella cheese, chicken, rosemary potatoes

4 formaggi (V)
Mozzarella, Asiago, gorgonzola and parmesan  and drops of tru�e oil

MAIN COURSES | SECONDI

Branzino alla Siciliana (N)
Sicilian style sea bass with cherry tomatoes sauce 

with pine nuts, mint and black olives 

Filetto di salmone in crosta di pistacchio (N) (G)
Pistacchio crusted salmon with grilled zucchini

Tagliata alla Rucola e Parmigiano (G)
Succulent rib-eye Steak, cooked to your liking served  with rucola and 

Parmesan shavings   

Filetto di manzo al balsamico (G) (A)
Beef tenderloin with balsamic reduction and parmesan  potato gratin      

Vitello alla Milanese con caponata (N)
Veal escalope with vegetable caponata

Petto di pollo al gorgonzola
Seared chicken breast with blue cheese and fettuccine

Our Chefs will be delighted to accommodate any of our pastas with your 
favorite sauce

Bolognese, tomato, arrabbiata, pesto or cheese sauce

المقبالت الباردة

إنسالطه كابريسى (مك) (غ) (ن)
سلطة كابريس التقليدية من جبن الموزاريال البقري والطماطم الطازجة وصلصة البيستو الخفيفه

كاربتشو دي مانزو كون اوليو مع زيت الزيتون المميز، جرجيرليمون، بارميزان وخل بلسمي 
(وصفة ثيو راندل) (مك) (غ)

لحم كارباكسيو البقرى الكالسيكية مع الجرجير وزيت الزيتون المميز والليمون وشرائح البارميزان

سلطة بريوسو (مك) (غ)
خرشوف، خس، جرجير، الصنوبر، طماطم داترينو وصلصه الليمون  

(وصفة تيو راندل) لحم بقرى مجفف مع الكوسة، جرجير (وجبنه البارميزان) (غ)
لحم بقرى مجفف مع شرائح الكوسة، جرجير وجبنه البارميزان

المقبالت الساخنة

إينفولتيني دي ميالنزاني إريكوتا (ن) (غ)
ريكوتا، جبن بارميزان، طماطم مجففة وجرجير

اسكمبى بريوسو (غ)
الجمبري المتبل مع الطماطم والريحان

الحساء

زوبا دي بيسي اى فروتي دي ماري (ك) (ث)
حساء المأكوالت البحرية الكالسيكية اإليطالي مع الزعفران و خبز السياباتا المحمص

كريما دي فونغي آل أوليو دي ترتوفو (ن) (غ)
كريم الفطر مع زيت الكمأة

المعكرونة والريستو

اسباغيتي فروتي دي ماري (ك) (ث)
اسباغيتي مع المأكوالت البحرية المشكلة والطماطم الطازجة في صلصة النبيذ األبيض  

الزانيا بريوسو (ك)
الالزانيا التقليدية اإليطالية مع جبنة الموزاريال الجاموسي، لحم المفروم البقرى وجبنة البارميزان  

فيتوتشيني آل سلموني (ك) (ث)
سمك السلمون المدخن والقشدة والثوم

جنوكتشي فيردي االكريما دي بازيليكو (ن) 
فطائر البطاطس المحلي بالسبانخ مع كريمه الريحان  

ريستو فروتي دي ماري (ك) (ث)
ريستو مع فواكه المأكوالت البحرية، متبل بالبقدونس والطماطم الطازجة  

ريستو اي فونغي (ن) (ك)
ريستو مع الفطر

بيتزا

مارجريتا (ن)    
التقليدية مع الطماطم، الزعترالبري، ريحان وجبن موزاريال     

فروتي دي ماري (مك)
مع الطماطم، الريحان، الزعترالبري، بيستو الريحان و مأكوالت بحرية متنوعة   

ديافوال 
الطماطم وجبن الموزاريال الطازجة، ونقائق اللحم البقري الحاره    

ميدتيرانيا (ن)
مع الطماطم، الريحان، الخضروات المشوية، الزعترالبري، جبنة الموزاريال و زيت الزيتون بالفلفل الحار 

ألفونسو (ن) 
مع الطماطم، ،الزعترالبري الطازج وجبنة الموزاريال الجاموسى  

بولو اى باتات   
صلصة الطماطم، جبنة موزاريال، الدجاج وبطاطس بنكهة الروزماري

 

4   فورماجي (ن)   
موزاريال، أسياجو، جورجونزوال والبارميزان وقطرات من زيت الكمأة

األطباق الرئيسية

برانزينو سيكيايلنا (مك) 
نمط سيكليان مع سمك القاروص و صلصة الطماطم مع الصنوبر والجوز والنعناع والزيتون األسود    

فيليتو دي سلموني إن كروستا دي بيستاكتشيو (مك) (غ)
سلمون بالبيستاكتشيو المقشور مع الكوسا المشوي  

تاجلياتا اال روكوال اى بارميجيانو (غ)
ستيك اللحم البقري بدون عظم مطهي حسب الرغبه يقدم مع الجرجير و شرائح البارميزان  

فيليتو دي مانزو آل بالساميكو (غ) (ك)
لحم بقر مع صلصه البلسمي و بطاطس غرتن بالبارميزان

 فيتيلو اَالَ ميالنيسي كون شابوناتا (مك)  
اسكالوب مع الخضار الشابوناتا  

بيتو دي بولو آل جورجونزوال 
صدور الدجاج مع الجبن األزرق والفيتوتشيني  

يسرو الطهاة لطهي أي من الباستا مع الصلصة المفضلة لديك    
بولونيز، الطماطم، اربياتا، بيستو أو صلصة الجبن     
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(S) Contains seafood | (N) Contains nuts | (V) Suitable for vegetarians | (G) Gluten Free | (A) Contains alcohol | Our Kitchen team will be pleased to assist with any dietary requirement.
All prices are inclusive of 10% service charge, 5% VAT and 10% municipality fees

(ث) يحتوي على ثمار البحر| (مك) يحتوي على مكسرات | (ن) مناسب للنباتيين| (غ) خالي من الغلتين | (ك) يحتوي على الكحول | فريق عملنا في المطبخ جاهز دائماً لتقديم المساعدة حول أي متطلبات غذائية خاصة
األسعار أعاله تشمل ۱۰٪ رسوم الخدمة و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة و ۱۰٪ رسوم البلدية


