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antipasti
Bruschetta Pomodoro AED 34
Italian Bread, garlic, cherry tomato, basil, olive oil

بروسكيتا بومودورو 34 د.ا
خبز إيطالي  , ثوم , طماطم , ريحان , زيت زيتون.

Bruschetta Pomodorini e Mozzarella AED 39
Italian bread , tomato, pesto, piccolo mozzarella

بروسكيتا بومودوريني موزاريال 39 د.ا
خبز إيطالي, طماطم متنوعة, بيستو, جبنة الموزاريال.

Bruschetta Quattro Formaggi AED 40
Italian bread , mascarpone, gorgonzola, mozzarella , 
pecorino, baby rocca , roasted walnut , truffle infused 
honey, fig mustarda

بروسكيتا كواترو فورماجي 40 د.ا
خبز إيطالي مع ٤ أنواع من االجبان اإليطالية.

Vitello Tonato AED 65
Thinly sliced veal, tuna sauce, caper berries, mesclun leaves, 
bolsblood, herb oil, lemon, fresh wild herbs

فيتيلو توناتو 65 د.ا
شرائح لحم العجل الرقيقة مع صلصة التونة والالعشاب المشكلة.

Carpaccio Di Branzino AED 75
Thinly sliced raw mediterranean seabass, 
sundried tomato, herb oil, lemon, fresh wild herbs

كارباشيو دي برانتزينو 75 د.١
شرائح من سمك السيباس النيء مع تشكيلة أعشاب برية

Carpaccio Di Manzo AED 75
Thinly sliced raw filet, truffle, olive oil,  parmesan, 
baby rocca leaves

كارباشيو دي مانزو 75 د.١
شرائح فيليه النية بالترافل و زيت زيتون ، روكا مع جبنة البارميزان

Eggplant Parmigiana AED 75
Fried eggplant , tomato sauce, parmesan, basil 

بارمجيانا دي ميالنزاني 75 د.ا
باذنجان مع صوص البندورة و جبنة البارميزان بالفرن

Frittura Mista AED 65
Fried calamari, shrimp, zucchini & eggplant

فريتورا ميستا 65 د.ا
مجموعة مقالي مشكلة من الكاالمار والقريدس, كوسا و باذنجان

Arancini AED 55
Fried sicilian-style rice balls stuffed with mozarella

أريانشيني 55 د.أ
 كرات أرز مقلية عىل طريقة صقيلية مع الموزريال

Mozzy’s Meatballs AED 70
Meatballs stuffed with scamorza, marinara sauce, 
parmesan, crostini bread

مازي ميت بولز 70د.أ
كرات من اللحم المحشية بجبنة السكامورزا المدخنة

salad
Italian Chicken Caesar AED 65
Sucrine lettuce, panko breadcrumbs, parmesan, roasted chicken, house caesar dressing

السيزر اإليطالية 65 د.أ
 خس السوكرين مع خبز البانكو المحمص والبارمزان مع إضافة الدجاج المشوي

Rucola Funghi AED 35
Rocca , white mushroom , cherry tomato, parmesan , balsamic dressing

روكوال فونغي 35 د.ا
روكا،فطر،طماطم صغيرة،صوص بلسميك بارميزان

Indivia Roquefort AED 42
Endive, sucrine , baby rocca , red apple, roasted walnut, roquefort sauce

انضيف روكفورة 42 د.ا
خس الهندباء،خس السكرين،روكا،جوز،تفاح،صوص روكفورة               

Caprese AED 74
Bufallo cheese, tomato, pesto sauce, olive oil

الكابريزي 74 د.ا
جبنةجبنة البوفاال مع الطماطم والريحان

Burrata AED 89
Burrata cheese, baked cherry tomato, baby rocca, fresh fig, fig dressing, herb oil

البوراتا 89 د.١

 جبنة البوراتا مع الطماطم الكرزية المشوية،جرجير صغير،تين،صوص التين،زيت باالعشاب

Bresaola AED 70
Bresaola, baby rocca, pecorino cheese 

البريزوال 70 د.ا
لحم بقري مجفف ،روكا صغيرة،بيكورينو شيز

pasta
Buccatini and Meatballs AED 82
Buccatini, home-made beef meatballs, marinara sauce

بوكاتيني مع كرات اللحم 82 د.أ
  مع الطماطم الكرزية والريحان وزيت الزيتون 

Spaghetti Pomodoro AED 60
Spaghetti, olive oil, cherry tomato, basil

سباغيتي كاشيو بيبي 60 د.أ
سباغيتي،طماطم مشكلة،صوص الطماطم،ريحان

Spaghetti Cacio e Pepe AED 65
Spaghetti, black pepper roasted, pecorino cheese

 سباغيتي كاتشيو اي ب 'ب 65 د.أ
سباغيتي،فلفل اسود،جبنة البيكورينو

Spaghetti Aglio Olio AED 60
Spaghetti, olive oil, garlic

سباغيتي أليو أويلو 60 د.أ
مع زيت الزيتون والثوم

Fettuccine Chicken Alfredo AED 65
Fettuccine, grilled chicken, mixed mushrooms, white sauce

فيتوتشيني الفريدو مع دجاج 65 د.أ
فيتوتشيني،دجاج مشوي،مشروم مشكل،صلصة بيضاء

Rigatoni Burrata AED 84
Rigatoni, burrata, sundried tomato

ريغاتوني بوراتا 84 د.أ
 مكرونة الريغاتوني الطازجة مع الطماطم المجففة وجبنة بوراتا

Penne Arabiata AED 60
Penne, tomato sauce, pepperoncini

 بيني اربياتا 60 د.أ
 بيني،صلصة طماطم،فلفل احمر

Risotto Tartufo Burrata AED 86
Risotto, burrata, truffle oil

 ريزوتو تارتوفو بوراتا 86 د.أ
 ارز ايطالي ،فطر مشكل ،ترافل، بارميزان،جبنة البوراتا

Risotto al limone with Shrimp 74
Risotto, lemon, shrimps, asparagus

ريزوتو أليموني 74 د.أ
أرز إيطالي مطبوخ مع الليمون واإلسبرج والجمبري

risotto

woodfire oven pizza
Focaccia AED 28
Freshly baked neapolitan bread with mediterranean 
herbs and olive oil

فوكاسيا 28 د.ا
خبز إيطالي  , ثوم , طماطم , ريحان , زيت زيتون

Marinara AED 58
Tomato sauce, garlic, oregano, basil

 مارينارا 58 د.ا 
 صلصة الطماطم و الثوم مع عشب االوريغانو والريحان

Margherita AED 65
Tomato sauce, fresh Mozzarella, parmesan, basil

مارغريتا  65 د.ا 
صلصة الطماطم و جبنة الموتزريال ، جبنة البارميزان،  ريحان

Verdure AED 68
Tomato sauce, mozzarella cheese, grilled zucchini, 
eggplant, capsicum, mushroom, olives

فيردوري 68 د.ا 
صلصة الطماطم و جبنة الموتزريال مع الخضار المشكلة الطازجة

Four Cheese AED 70
Tomato Sauce, mozzarella, blue cheese, 
smoked scamorza, parmesan

كواترو فورماجي 70 د.ا 
صلصة الطماطم  مع أربعة اجبان إيطالية مميزة

Diavola AED 72
Tomato sauce, mozzarella cheese, pepperoni, parmesan, 
spicy olive oil

ديافوال 72 د.ا 
 صلصة الطماطم ، جبنة الموتزيريال و البارميزان ، لحم بيبيروني بقري ،  زيت

حار

Smoked Turkey & Mushroom AED 72
Tomato sauce,mozzarella cheese, smoked turkey, 
mushroom, parmesan 

سموكد تيركي 72 د.ا 
صلصة الطماطم و جبنة الموتزريال مع حبش مدخن ، فطر و جبنة البارميزان

Chicken & Herb AED 72
White sauce, mozzarella cheese, chicken, red onion, 
mushroom, parmesan 

تشيكن اند هيرب 2 د.ا 
صلصة بيضاء ، جبنة الموتزيريال و البارميزان ، دجاج ، بصل أحمر ، فطر

Buffala AED 72
Tomato sauce, buffala cheese, mozzarella cheese, 
cherry tomato, parmesan, basil 

بوفاال 2 د.ا
 صلصة الطماطم،  جبنة بوفالو ، جبنة موزاريال، طماطم كرزية،  جبنة

البارميزان، ريحان

Siciliana dio Pesto AED 75
Pesto sauce, mozzarella cheese, goat cheese, 
sun dried tomato, parmesan

سيسليانا دي بيستو 75 د.ا 
صلصة البيستو و  جبنة الموزاريال و الغودا و البارميزان،  طماطم مجففة

Smoked Salmon AED 78
White sauce, mozzarella, herbs, parmesan, caper, 
smoked salmon

سالموني 78 د.ا  
بالصلصة البيضاء ، جبنة الموزاريال و البارميزان ، سالمون مدخن ، كابرز

Tartufo Porcini AED 84
White sauce, truffle cream, mozzarella, 
mixed mushrooms, parmesan, truffles

تارتوفو بورشيني 84 د.ا 
بالصلصة البيضاء و كريمة الترافل ، جبنة الموتزيريال والبارميزان، فطر

Bresaola AED 79
Tomato sauce,mozzarella cheese, bresaola, baby rocca, 
bolsblood, parmesan slices

بريزاوال 79 د.ا
 بيتزا مارغيريتا مغطاة بلحم بريزاوال المجفف مع الروكا و شرائح جبنة

البارميزان

Burrata AED 78
Tomato sauce, buratta cheese, mixed greens, 
balsamic reduction, olive oil

بوراتا 78 د.ا
صلصة الطماطم مع جبنة البوراتا ، أعشاب متنوعة و زيت زيتون

Chicken Parmigiana AED 95
Fried chicken cutlet, smoked scamorza cheese, 
marinara sauce, aglio olio pasta

بارميجانا مع الدجاج 95 د.أ
صدر دجاج مقلي مع صوص المارينارا وجبنة سكامورتزا المدخنة

Veal Piccata AED 140
Veal cutlet, lemon butter, caper sauce, pomme puree

فيل بيكاتا ١40 د.أ
لحم عجل صغير  ،صوص ليمون ،بطاطا مهروسة

Steak Frites AED 135
Entrecote, house sauce, french fries

ستيك فريتز ١35 د.أ
 قطعة فيليه لحم إنتركوت مع الصوص الخاص . يقدم مع البطاطا المقلية

Grilled Shrimp AED 125
Grilled shrimp, herb oil

جمبري مشوي ١25 د.أ
 جمبري مشوي مع زيت الزيتون و األعشاب

Escalope Milanese AED 160
Bone in veal escalope, pistachio lemon sauce

 إسكالوب ميناليزي ١60 د.أ
لحم  عجل صغير ملتوت بالكعك ،صوص زبدة البصل االخضر،سلطة 

Lamb Chops AED 140
Lamb chops, butternut squash puree, roasted vegetables

ريًش غنم ١40 د.أ
 ريش من اللحم الضاني،يقطين مهروس،خضار مشوية

French Fries AED 36
Truffle Fries AED 40

Grilled/Roasted Vegetables AED 44
Rosemary Mashed Potatoes AED 44sides

dessert
Cheesecake AED 35

تشيز كيك 35 د.ا

Triple Chocolate Cake AED 35

  تريبل تشوكلت كيك 35 د.ا

Tiramisu AED 40

تيراميسو 45 د.ا
Creme Brûlée AED 40

كريم بروليه 40 د.ا 

Panna Cotta AED 45
بانا كوتا 45 د.ا 

Chocolate Soufflé AED 50

سوفليه الشوكوالتة 50 د.ا

Nutella Calzone AED 50
 نوتيال كاليزوني 50 د.ا

Ice Cream (1 Scoop) AED 10
Chocolate, Vanilla, Strawberry, Green 
Tea, Salted Caramel

 آيس كريم ) حصة واحدة ( ١0 د.ا
  شوكوال ، فانيليا ، فريز ، شاي أخضر ، كراميل مملح

main
course

Linguine Shrimp fra Diavolo AED 74
Linguine, shrimp, red pepper

ليغويني شرامب فرا ديافولو 74 د.أ
 مكرونة الليغويني الطازجة مع الجمبري والفلفل األحمر

Ravioli Pink Sauce AED 70
Ravioli spinach with ricotta cheese, pink sauce

رافيولي بينك صوص 70 د.أ
 رافيولي بحشوة بالسبانغ و جبنة الريكوتا،بينك صوص

Farfalle Pesto AED 65
Farfalle, pesto, pine nuts, basil

فارفالي بيستو 65 د.أ
جوانح من المكرونة مع صوص البيستو والصنوبر والريحان



beverages
Refreshments 

Tropical Storm AED 38

Salty Apple Spritz AED 36

Mango Fizz AED 34

Kiwi Fizz AED 34 

Passionfruit Fizz AED 34

Lemon Fizz AED 34
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SMOOTHIES

Mango Coconut AED 36

Pineapple Ginger AED 36

Banana Spinach AED 36

Mixed Berries AED 36

drinks

Aquafina Small AED 7

Evian Small AED 17
Evian Large AED 25

Sanpellegrino AED 28

Soft Drinks AED 18 
Pepsi, Diet Pepsi, 7UP, 
Mountain Dew, Mirinda 


