(N) for nuts, (A) for alcohol
All prices are in UAE Dirham and are inclusive of all applicable service charges and local fees.

ANTIPASTI

PASTA & RISOTTI

Insalata di rucola, pomodori secchi
Parmigiano, salsa al balsamico

68

76

Citrus cured organic salmon, sweet mustard dressing
& micro greens

82

Tagliatelle, braised lamb & rosemary

108

Spaghettoni alla bottarga e olive taggiasche

92

Spaghetti allo scoglio

105

Spaghetti, mixed seafood thick seafood broth & herbs

96

Gnocchi Gorgonzola e Noci (N)

88

Potato gnocchi, gorgonzola cream & walnuts

Crispy fried mixed fish & seafood, lemon & saffron aioli

170

Trofie genovese (N)

Omar & e artisan Italian charcuterie, 120 g
Served with gnocco fritto & house made pickles

Trofie, basil pesto, potatoes, green beans & pecorino

Hand sliced beef prosciutto
Beef speck
Beef chorizo
Soppressata

Roasted pumpkin ravioli, brown butter, amaretti & sage

Ravioli alla zucca, amaretti e salvia

Mild ventricina
Bresaola
Cooked veal ham
Pancetta arrotolata

Selezione di formaggi regionali Italiani

95

Thick spaghetti, dry mullet roe & taggiasca olives

98

Selezione di affettati Italiani

98

Pappardelle sautéed prawns, cherry tomatoes & herbs

Slow cooked veal loin, grilled tuna, capers & cress

Fritto misto, salsa allo zafferano e limone

Tagliatelle al ragu’ d’agnello, rosmarino (A)
Pappardelle ai gamberi e pomodorini (A)

Burrata, aubergine cream, marinated honey tomatoes
& taggiasca olives

Vitello tonnato

86

Bucatini pecorino cheese black pepper

Linguine, clams, white wine, pepper flakes & parsley

94

Burrata, crema di melanzane e pomodori marinate

Bucatini cacio e pepe
Linguine alle vongole (A)

Mixed garden leaves, heirloom tomatoes, purple artichokes
Walnuts & fresh goat’s cheese from piedmont

Salmone organico agli agrumi
salsa alla mostarda dolce

82

Maccheroncini, pancetta, chili & tomato

Arugula salad, sundried tomatoes, parmesan balsamic dressing

Insalata mista, noci e formaggio di capra
del piemonte (N)

Maccheroncini amatriciana

Risotto ai funghi di bosco (A)

85
96
98

Risotto, wild forest mushrooms thyme & parmesan

98

Risotto al nero di seppia e calamari

102

Black ink risotto & sautéed squid

Selection of hand crafted regional Italian cheese

PIZZE

STUZZICHINI TRADIZIONALI
Arancini di carne

Margherita
78

Sicilian saffron rice balls with beef ragout & parmesan

Suppli’alla romana

Vegeteriana
76

Rice croquettes, mozzarella & tomato dip

Olive ascolane
Fried stuffed olives with spicy tomato dip

65

Grilled mixed vegetables

Napoli
55

64

Tomato, mozzarella, basil

68

Tomato, capers, anchovies

Frutti di mare

98

Shrimp, calamari, lump crab & clams

ZUPPE
Pasta e fagioli, pane al rosmarino

Capricciosa
52

Quattro formaggi

Traditional mixed bean soup, rosemary bread

Pomodoro, pesto e crostini

48

Vongole e cozze, aglio e peperoncino (A)
Stewed clams & blue mussels, garlic & chili

68

96

Mozzarella, asiago, fontina, taleggio

Contadino

Roasted tomato soup pesto dressing, crostini

86

Mushrooms, artichokes, olives, veal ham

82

House made fennel sausage, cream, mushrooms & potatoes

Diavola

88

Hot beef salami, onions & fresh chili

Regina
Mozzarella, rucola, honey tomatoes & burrata

98

(م) مكسرات( ،ك) :كحول
األسعار المذكورة بالدرهم اإلماراتي ,و تشمل رسم الخدمة و جميع الرسوم الحكومية المحلية.

المقبالت

المعكرونة واألرز

سلطة جرجير وطماطم

وراق جرجير ،طماطم مجففة ،صلصة الخل البلسمي مع جبنة البارميزان

سلطة مشكلة

(م)

ّ
مشكل ،طماطم ،خرشوف أرجواني
ورق خس
جوز وجبن ماعز طازج من بيدمونت

سمك سلمون عضوي

سمك سلمون عضوي معالج بالليمون ،صلصة خردل حلوة وأوراق خضار يانعة

بوراتا مع كريمة الباذنجان

وراتا ،كريمة الباذنجان ،طماطم متبلة وزيتون إيطالي

فيتيلو توناتو

لحم عجل مطبوخ ببطء ،تونة مشوية ،كبر وبقلة

مأكوالت بحرية منوعة

أسماك ومأكوالت بحرية منوعة مقلية مع صلصة الثوم بالليمون والزعفران

68

معكرونة اماتريشانا

76

بوكاتيني مع الجبن والفلفل

94
82
98
96

92
بروشوتو العجل مقطع باليد  92فنتريسينا خفيفة
82
 86بريزاوال
لحم بقر مدخن
 82شرائح لحم العجل المطبوخ 82
نقانق كوريزو بقري
92
 82بانشيتا اورتوالتا
سالمي سوبريساتا
		
92
بروشوتو البط المدخن
98

ارانسيني دي كارنه

سوبلي آالرومانا

كروكيت األرز مع جبن الموزاريال وصلصة الطماطم

اسكولين الزيتون

زيتون محشو مقلي مع صلصة الطماطم الحارة

لينجويني بالمحار

(ك)

معكرونة لينجويني ،محار ،نبيذ أبيض ،رقائق الفلفل وبقدونس

تالياتيلي بلحم الضان واكليل الجبل

معكرونة تالياتيلي ،لحم ضان مطهو ببطء وإكليل الجبل

باباردلي بالروبيان والطماطم

معكرونة باباردلي مع الروبيان المقلي والطماطم الكرزية واألعشاب

سباغيتي آال بوتارغا مع زيتون

سباغيتي سميكة ،بيض سمك مجفف وزيتون إيطالي

نيوكي سورنتينا

نيوكي البطاطا ،صلصة طماطم ،موزاريال مصنوعة من حليب الجاموس وريحان

تروفيه جنوفيزي

باستا تروفيه ،بستو الريحان ،بطاطا ،فاصوليا خضراء وجبن بكورينو

رافيولي بالقرع واالماريتي والمريمية
ريزوتو بالفطر البري

(ك)

أرز بالحبر األسود

78
76

بيتزا مارغريتا

بيتزا نباتية

خضروات مشوية منوعة

بيتزا نابولي

طماطم وكبر وأنشوفة

حساء الفاصوليا مع خبز إكليل الجبل

حساء الفاصوليا المنوعة التقليدية مع خبز إكليل الجبل

حساء الطماطم

حساء الطماطم المشوي مع صلصة البيستو والخبز المحمص
(ك)

محار وبلح البحر األزرق المطبوخ مع الثوم والفلفل الحار

98
95
108
92
105
88
85
96
98
102

البيتزا
طماطم ،موزاريال ،ريحان

55

(ك)

رافيولي القرع المشوي ،زبدة سمراء ،اماريتي ومريمية

ريزوتو بالحبر األسود والحبار المقلي

الحساء

حساء المحار

معكرونة بوكاتيني ،جبن بكورينو وفلفل أسود

أرز ،فطر بري ،زعتر وجبن بارميزان

مقبالت تقليدية
كريات أرز بالزعفران محشوة باللحم والبازالء والبارميزان

86

سباغيتي ألو سكوليو

تشكيلة من اللحوم الباردة االيطالية

تشكيلة من األجبان اإليطالية

معكرونة ،بانشيتا ،فلفل حار وطماطم

سباغيتي ،مأكوالت بحرية منوعة ،مرق مأكوالت بحرية كثيف وأعشاب

شرائح لحوم باردة إيطالية 06 ،جرام تقدم مع فطائر مقلية ومخلالت من صنع الفندق

تشكيلة من األجبان اإليطالية المصنوعة يدويًا

82

52

بيتزا فروتي دي ماري

48

كابريسيوسا

68

بيتزا بأربعة أجبان

جمبري ،كاالماري ،سلطعون البحر ومحار

فطر ،خرشوف ،زيتون وشرائح لحم العجل

موزاريال ،اسياجو ،فونتينا ،تاليجيو

كونتادينو

سجق بالشمر من صنع الفندق ،كريمة ،فطر وبطاطا

ديافوال

سالمي بقر ساخن ،بصل وفلفل حار

ريجينا

جبن موزاريال ،جرجير ،طماطم وبوراتا

64
65
68
98
86
96
82
88
68

