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سمك تونة ني أصفر الذيل                                           100

أوليو دي زينزيرو، مخلل بصل أحمر

تونة "سوشي                                                                95
جزر، ثوم معمر، فطر ترافل

سلمون نرويجي                                                             90
بيستو ترابانيز، طماطم مجففة، جوز هند

(مك) 

النجوستين                                                                  105
باكاالو آيولي، بيمينت ديسبيليته، قطيفة ناعمة

(ح، ب،مح)

محار صدفي                                                                 105
مانجو، رمان، فلفل سيرانو، خل الجزر والزنجبيل

(ر)

سمك باس البحر                                                             95 
مخلل خيار، شمرة، توبيكو، كونفيت البرتقال

فاليت أو فور كرودي                                                     115

كافيار                                        (30!) 660 / (50!)  1110
أوسيترا ملكي، بليني، صفار بيض، بياض بيض،

كريم فريش، ثوم معمر، بصل أخضر
(ح،غ،ب)

الكمأة السوداء                                        (2!) (4!)
أضف الكمأة المحلوقة إلى أي طبق

&'()*+,( -.
بوراتا + إجاص                                                                110

راديكيو الخوخ البلسمي، لوز ماركونا 
(ن،ح،مك)

بوراتا + لوبستر                                                             165
باذنجان آل فونغيتو، صلصة الفستق

(ح،مك، مح)

 بوراتا + طماطم                                                           110
زيت زيتون، ملح البحر، خل بلمسى معت

(ن،ح)

بوراتا + سلطة أروغاتا مع التين                                     110
كرفس، رمان، تتبيلة العسل مع الخال لبلسمي 

(ح،مك، ك) 

بوراتا + باذنجان إن كاروزا                                                 90
صلصة بوتانيسكا، زيتون أسود

(د،غ، ب)
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برانزينو                                                                       155

قرنبيط مشوي، سالموريغليو، مكعبات الخبز المتبلة باألعشاب 
(غ)

ميالنيز لحم العجل                                                       180
قطع لحم بتلو بالبقسماط وسلطة هندية وأرجوال

(ح،غ،ب)

سباغيتي                                                                      85
طماطم، ريحان 

(ن،ح،غ،ب)

أغنولوتي ضلع اللحم مع نخاع العظم                           115
رقائق الثوم، فجل حار 

(ح، غ، ب)

رافيولي كاسيو إي بيبيه                                              95
كراث مشوي، زبدة، ميرمية 

(ن،ح،غ،ب)

رافيولي فوا غرا البط                                                 120
صلصة مارساال

(ح،غ،ب)

شاالتيلي                                                                   120
فروتي دي ماري، فلفل كاالبريا

(ح،غ، ب،مح)

كافاتيلي                                                                      95
فول، الهليون، طماطم، ليمون، صلصة البروكلي

(ن، ح، غ، ب)
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سلطة سوق الخضار                                                        70

خضروات موسمية، كمأة بيكورينو، خل شمبانيا 
(ن،ح)

سلطة نيسواز                                                                 85
تونة تاتاكي، فاصوليا خضراء، بصل أحمر،
زيتون أسود، بيض مسلوق، براعم الخس 

(ح،ب)

قرنبيط رومانسيسكو                                                     60
سالموريجليو، خبز باألعشاب 

 (ن، ح،غ) 

هيليون                                                                          80
هيليون أبيض وأخضر، بيض بوشيه

 (ن، ح،غ، ب)

كل أنواع الباستا في المطعم محضرة على أيدي طهاتنا كما
تتوفر أنواع خالية من الغلوتين عند الطلب 

قد يؤدي تناول اللحوم النيئة، أو غير المطبوخة جيًدا، أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو المحار أو البيض أو الحليب غير المبستر إلى زيادة خطر اإلصابة باألمراض المنقولة بالغذاء األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل %7 رسوم
بلدية و%5 ضريبة قيمة مضافة

تصفح إلكترونيًا




