المأكوالت البحريه

المكرونه والروسيتو

Grigliata mista di pesce(S)

Linguini all’ astice e pomodoro fresco(S)(G)

120

)مكرونه لينجويني مع ام الروبيان مع الطماطم وصلصه الطماطم الطازجه والريحان (مح)(ج
Lobster linguini served with fresh tomato sauce and basil

Ravioli di ricotta e spinaci, pomodoro e goccie di burrata(V)(N)(G)

90

)رافيولي السبانخ وجبن الريكوتا المجهزه منزليا مع صوص بيستو وجبن البوراتا (د)(ج
Homemade spinach and ricotta cheese ravioli, basil pesto and burrata
Spaghetti alle vongole e bottarga (A)(S)(G)

طبق الماكوالت البحريه مع التونا والروبيان وسرطان البحر وسمك اليوم وأم الروبيان والحبار وشرائح الليمون
)والكرفس(مح

190

Mixed grilled fish platter with tuna cube, prawns, sea scallops, lobster, catch of the day celeriac and
citrus
Filetto di branzino con spinaci e funghi saltati(S)

)سمك القاروص محشي السبانخ السوتيه والبانزيال(مح)(ج

165

Grilled Sea bass fillet with sautéed spinach and mushrooms
90

)سباجيتي مع المحار والثوم والبوتارجا والريحان الطازج وطماطم المارزانو(ج) (مح) (أ
Clams, garlic, chilli, bottarga and fresh basil
Tagliatelle al ragù di carne(G)

)تاالتيلي الكالسيكيه مع راجو اللحم البقري(ج

اللحوم
99

Classic tagliatelle with beef ragout

Gnocchi al gorgonzola, radicchio e noci(V)(N)(G)

)النوكي تقدم مع صوص الجراجنزوال الكريمي و الرادديشيو والجوز (مك)(ج

95

)الالسانيا المحضره منزليا الكال سيكيه مع صوص البيستو الكريمي (ج

Carre d’agnello in crosta di nocciole, salsa alla menta, verdure

165

)ضلع لحم الضان االسترالي المخبوزه مع المكداميا وصوص النعناع وجراتان البطاطس والخضروات الصغيره (مك) (ج
Oven baked Australian rack of lamb mint jus, and baby vegetables

La costoletta di vitello alla milanese con patate a spicchio(G)
salsa al podoro insalta di rucola

Classic homemade lasagna with pesto cream gratin

)ريسيتو الفطر مع فوندو جبن البارميزان وفطر الترافل االسمر(ن)(ج

155

Grilled chicken spatchcocked with a spicy red velvet and soft polenta

Homemade gnocchi served with gorgonzola cream sauce, radicchio and wallnut
Lasagna al forno(N)(G)
99

Risotto funghi e tartufo (V)(G)

Pollo alla diavola

)سباتش كوك الدجاج المشوي مطبوخ مع المخمل االحمر الحار وعصيده الدره (ج

185

)قطعيه لحم العجل ميالنيز مع البطاطس المحمره مع صلصه الطماطم وسلطه الجرجير (ج

95

Veal cutlet “milanese” with roast potato, fresh tomato salsa served with rucola salad

115

)تندرليون االنجس بيف مع كيده البط المحمره مع صوص البورشيني والخضروات الصغيره الطازجه (أ

Wild mushroom risotto, parmesan fondue and black truffle
Risotto ai frutti di mare(S)(G)

ريسيتو الماكوالت البحريه مع الحبار والروبيان والمحار وبلح البحر وام الروبيان وسرطان البحر المقلي مع رائحه
)الليمون(د)(مح
Seafood Risotto with shrimps, clams, mussels, lobster, lemon zest and seared scallops

Filetto di manzo con fegato d’anatra, salsa ai porcini e verdure

199

Grilled black angus beef tenderloin toped with pan seared duck liver
porcini red wine sauce and fresh baby vegetables
Bistecca ai ferri, funghi e zucchine saltate, piccola insalata

الريب اي المشوي مع المحار والفطر والكوسه السوتيه والسلطه المشكله الصغيره

195

Grilled rib eye steak with oyster mushroom, sautéed zucchini, small mix salad and pan jus
OSSOBUCO Milanese(N)(G)

)لحم العجل المطهو ببطئ والريسوتو بالزعفران والجريموالتا (ج

199

Slow braised Veal, Risotto, Saffron and gremolata

ن) نباتي (مك) مكسرات (أ) مشروبات روحيه(مح) مأكوالت بحريه (ج) جلوتن(د) ألبان ألي متطلبات خاصه عن الطعام يرجي مراجعه المدير
 ضريبة القيمة المضافة٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و٪10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(V) Vegetarian, (N) Nuts, (A) Contains Alcohol, (S) Seafood, (G) Contains Gluten. For those with special dietary
requirements or allergies who may wish to know about the food ingredients used, please ask for the manager.
“All prices are in UAE Dirham and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT”

ن) نباتي (مك) مكسرات (أ) مشروبات روحيه(مح) مأكوالت بحريه (ج) جلوتن(د) ألبان ألي متطلبات خاصه عن الطعام يرجي مراجعه المدير
 ضريبة القيمة المضافة٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و٪10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(V) Vegetarian, (N) Nuts, (A) Contains Alcohol, (S) Seafood, (G) Contains Gluten. For those with special dietary
requirements or allergies who may wish to know about the food ingredients used, please ask for the manager.
“All prices are in UAE Dirham and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT”

المقبالت

تراميسو
Tiramisù(G)

الماسكربوني كريم وسافويرادي وقهوه االسبرسو

65

Vitello Tonnato con acciughe marinate (S)

ضلع الضاني المحمر مع صلصه التونه واالنشوجه المتبله

Roasted veal loin with tuna sauce and marinated anchovies

Mascarpone, coffee cremeux and coffee sauce

Burrata (V)(N)

Panna Cotta alla vaniglia con fragole

بانا كوتا الفراوله

90

55

Strawberry panna cotta

 سنوات10 البوراتا مع الطماطم وزيت الزيتون والريحان وخل البلسمك المعتق

80

Burrata, heirloom datterino tomato, laudato olive oil, micro basil, balsamic 10yrs
Salmone dell’atlantico, asparagi, erba cipollina ricotta(S)

)سمك السالمون االطلنطي واالسبرجوس مع سلطه الريكوتا تقدم مع خل نبات الكير(د)(مح

90

Home cured atlantic salmon, asparagus, red raddish, chive ricotta frisée salad and served with caper
vinaigrette
Cassata Siciliana(G)

سبونج كيك وفاكهه محفوظه وجبن الريكوتا

60

Cannoncini al miele, ricotta, fragole e cioccolata(G)

)كانولي انابيب العسل والريكوتا والليمونشيلو والفراوله وصوص الشيكوالته (أ

Insalatina mista con formaggio pecorino, pomodorini secchi, tartufo dressing (V)(N)

)سلطه خضراء مع جبن الماعز والطماطم المجففه و خل الترافل و شرائح جبن البارميزان(د

Sponge cake with ricotta cheese and candide fruits

Mixed green salad with goat cheese, sundried tomatoes truffle dressing

55

Carpaccio di manzo

لحم البقر المجفف مع الجرحير والفجل والطماطم وجبن البارميزان مع يارفيه البصل المحمر
Polpo e zucca(S)(G)

)االخطبوط المشوي مع اليقطين المحمر والبانزيال (مح)(ج

Classic Hazelnut Mille – Fuille(g)(n)

80

Cured raw beef, rucola, tomatoes, parmesan, caramelized onion parfait

Honey tubes cannoli, ricotta cream, strawberry and chocolate sauce

ا البندق مع كريم الكرمل والشوكالتة

70

55

80

Soft grilled rock octopus with roasted pumpkin, porcini mushrooms and panzanella

Hazelnut Caramel Cream, chocolate crunch fudge brownie
الشوربه
Zuppetta di mare alla mediterranea(S)(G)

)شوربه الماكوالت البحريه مع الريحان والخبز المحمص بالتوم (مح

75

Mediterranean seafood soup and garlic croutons

Crema di fagioli cannellini con orzo e speck d’ anatra(V)(G)

شوربه الكاناليني مع الشعير و سبيك البط المقرمش

55

Cannellini beans soup with barley and crispy duck speck

ن) نباتي (مك) مكسرات (أ) مشروبات روحيه(مح) مأكوالت بحريه (ج) جلوتن(د) ألبان ألي متطلبات خاصه عن الطعام يرجي مراجعه المدير
 ضريبة القيمة المضافة٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و٪10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(V) Vegetarian, (N) Nuts, (A) Contains Alcohol, (S) Seafood, (G) Contains Gluten. For those with special dietary
requirements or allergies who may wish to know about the food ingredients used, please ask for the manager.
“All prices are in UAE Dirham and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT”

ن) نباتي (مك) مكسرات (أ) مشروبات روحيه(مح) مأكوالت بحريه (ج) جلوتن(د) ألبان ألي متطلبات خاصه عن الطعام يرجي مراجعه المدير
 ضريبة القيمة المضافة٪5  رسوم الخدمة و٪10  رسوم البلدية و٪10 جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل
(V) Vegetarian, (N) Nuts, (A) Contains Alcohol, (S) Seafood, (G) Contains Gluten. For those with special dietary
requirements or allergies who may wish to know about the food ingredients used, please ask for the manager.
“All prices are in UAE Dirham and inclusive of 10% municipality fee, 10% service charge and 5% VAT”

