


جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

مفتاح الرموز

األطباق المستدامةاألطباق النباتيةمحتواها بيض محتواها قليل من 
جنين القمح األطباق الحارةمحتواها مكسرات

محتواها مأكوالت بحرية محتواها لحم بقريخالي من الالكتوزمحتواها لبن أطباق الشيف
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المقبالت

١٣٥بارميجيانو دي ميالنيز     
 باذنجان مشوي مع صوص الطماطم الطازجة والريحان الطازج

 والجبنة الموتزاريال وجبن الجرانا

١٣٥ كابريس اة مودو ميو     
جبن بافلو مع جبن مدخن وطماطم طازجة وريحان وخل البلسمك

وزيت الزيتون 

١١٥ سلطة خضراء مشكلة / دى ميستا    
سلطة مشكلة من الخس وعش الغراب والفلفل والخيار والطماطم والجزر 

مع صوص الفينجرت

 ١٥٠ كارباتشيواللحم البقري/ دي مانزو       
كارباتشيو اللحم البقري مع زيت الزيتون والليمون والفلفل األسود 

يقدم مع سلطة الجرجير وعش الغراب وجبن الجرانا وصوص البيستو

الشوربة

١٠٥ شوربة خضراوات    
مع االعشاب 

١٦٠ شوربة فواكه البحر    
كاالماري، جمبري وسمك وسالمون مع الطماطم والثوم

بيتزا

١١٥ مارجريتا   
طماطم مع جبن الموتزاريال والريحان 

١2٥ بيتزا خضراوات   
طماطم مع جبن الموتزاريال وكوسة وباذنجان وفلفل وعش غراب 

١8٥ ماري اية مونتي   
طماطم مع جبن الموتزاريال وعش الغراب والجمبري والريحان 

١4٥ كواترو فروماجى   
طماطم مع تشكيلة من جبن الموتزاريال ومدخنة وجرجونزوال وبروفولون

باستا

١4٥ فيتوتشيني اال فريدو  
باستا مع الدجاج وجبن الجرانا وعش الغراب الزبدة والكريمة 

والبصل والريحان

١٦٠ إسباجتي مع سمك السالمون المشوي    
إسباجتي مع زيت الزيتون والثوم والشيلي والبقدونس

والسالمون المشوي

١2٥ بنا ارابياتا   
بنا مع صوص الطماطم الحار والثوم والبقدونس 

 
١4٥ الزانيا الفورنو    

الزانيا تقليدية مع البولونيز وصوص البشامل 
وجبن الموتزاريال والجرانا

١4٥ريزوتو إية فونجي   
 أرز ايطالي مع عش الغراب والجبنة الجرانا والزبدة والثوم

مع إختيارك من الصوصات التالية: 
زبدة أو جبن الريكفور أو صوص الطماطم 
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األطباق الرئيسية

28٠ كوتاليتا اال ميالنز     
فيلية بتلو علي طريقة ميالنيز مع سلطة مشكلة

٣٠٠ تاجلياتا دي مانزوكون ريكوال اية جرانا    
شرائح فيلية بقرى مع سلطة اروجوال و بطاطس وجبن الجرانا 

والطماطم الشيرى والبلسمك

٣2٠ أوسو بوكو بتلو   
على طريقة ميالنيز يقدم مع الفيتوتشيني والصوص الخاص 

28٠ إسكالوب بتلو   
مع صوص الليمون و الخضروات الروستو 

 
2١٥ أومبرينا اال نابوليتانا    

فيلية يقدم مع صوص الطماطم والزيتون االسود والشبت والبقدونس 
يقدم مع البطاطس المهروسة والفلفل

الحلويات

 ١٠٥ تيراميسو جبنة ماسكربونى بالكريمة والقهوة 

 9٥ تارت الفراولة مع صوص الكراميل 

9٥ سلطة الفواكة الطازجة الموسمية 

١٠٥ بانا كوتا مع الفستق 
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Farfalle Tre-Colore Tortellini

Ravioli Lasagne

Fusilli Farfalle

Spagetti Tortellini Tre-Colore

Penne

Capelli D’Angelo

Tortiglioni

Conchiglie

Tagliatelle

Tagliatelle Tre-Colore Macaroni
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