الشوربة
حساء السمك

كالماري ،روبيان ،بلح البحر ،محار ،سلطعون،
سمك فيليه

شوربة القرع

جبن بوراتا ،قطع خبز محمص ،لحم بط

منستروني (ن)

شوربة كالسيكية بالخضروات الموسمية ،معكرونة ،صلصة
طماطم بوماروال

السلطات

المقبالت

75

خضروات مشوية (غ)
كوسة ،باذنجان ،بصل ،فلفل ،طماطم ،جرجير،
صلصة خل البلسميك

60

60

كارباتشيو دي مانزو (غ)
ني ،جرجير ،بارميزان ،كمأة،
شرائح لحم بقري ْ
ليمون

85

58

كابريشيوزا (م)
خس أحمر ،شمر ،فجل ،جزر ،فلفل أصفر ،جوز،
لحم بريزاوال ،جبن سكارموزا ،خبز محمص ،صلصة
خل البلسميك

65

موزاريال جاموسي بالباذنجان
موزاريال جاموسي ،طماطم روما ،باذنجان بالزيت،
صلصة الطماطم الصفراء المدخنة ،خل البلساميك،
سوربيه الريحان

75

بوراتا بالطماطم (ن) (غ)
بوراتا طازجة ،طماطم ،صلصة الرمان ،مسحوق
الزيتون

85

سلطة الدجاج (م)
دجاج عضوي مطهو في الزيت ،خس صغير ،جبن
بيكورينو ،أفوكادو ،كوسة ،قطع خبز محمص ،صلصة
البيستو

78

سلطة مختلطة (غ)
خس ،شمر ،طماطم ،خيار ،جزر ،صلصة الحامض،
مكسرات الصنوبر

60

فيتيلو توناتو
لحم بقري مطهي ببطء ،صلصة التونة ،الطماطم،
نبات الكبر ،بطاطا ارجوانية مقرمشة

75

كارباتشيو دي تونو (غ)
شرائح رقيقة من التونة مع األعشاب والتوابل ،صلصة
الحامض ،بوميلو ،كابرز مع صلصة الرشاد

75

لحم خنزير بروشوتو من توسكانا (غ) (يحتوي
على خنزير)

85

لحم مجفف ،بطيخ أصفر وتين ،جبن ماعز

كارباتشيو دي تونو (غ)
شرائح رقيقة من التونة مع األعشاب والتوابل ،صلصة
الحامض ،بوميلو ،كابرزمع صلصة الرشاد

110

أخطبوط بالفول (غ)
اخطبوط مشوي ،الفلفل المشوي ،نبات
الساليكورنيا ،فول سوداني مهروس ،صلصة خل
البلسميك

95

فريتو ميستو
كلماري مقلي مقرمش ،جمبري ،سمك البلم ،محار،
خضروات ،مايونيز بالليمون ،صلصة مارينارا الحارة

105
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األطباق اإلبتدائية
باستا لينجويني (ن) (م)
صلصة بيستو على طريقة جنوة

75

بوكاتيني اماتريسيانا (يحتوي على خنزير)

85

بوكاتيني ،صلصة الطماطم ،لحم الخنزير او لحم
العجل المقدد ،جبن البيكورينو ،رقائق الفلفل الحار،
فلفل طازج مطحون
سباغتي آال فونجولي
محار ،مسحوق بوتارجا ،ريحان ،ورد الكوسا

125

طبق اللحوم واألجبان االيطالية

130

(يحتوي على خنزير)

تشكيلة من اللحوم الباردة واألجبان اإليطالية،
الجياردنيارا ،خبز الكارسوو
باشيري آل فابور مع ريكوتا
معكرونة باكتشيري مطهية على البخار مع جبن
الريكوتا ودجاج بصلصة جينوفيز

85

تالياتيلي دي سبيناتشي
باستا بالسبانخ المنزلية مع لحم البقر او بط الراجو،
فطر بري مع جبن البارميزان

85

رافيولي بالسبانخ (ن)
معكرونة رافيولي بحشوة السبانخ وجبن البارميزان
والكمأة السوداء على طريقة المطعم

80

ريزوتو

يحتاج إلى  24دقيقة للطهي

ريزوتو فونجي (ن)
ريزوتو مع تشكيلة من الفطر البري ،فوندو البارميزان،
كمأة سوداء

115

ريزوتو نيرو بالمأكوالت البحرية
ريزوتو بحبر الحبار ،تشكيلة من المأكوالت البحرية،
لوبستر ،أوراق الذهب

125

أسباراجي ريزوتو
أرز بنبات الهليون األخضر ،جبن أزرق ،التفاح مطهو
ببطء ،مقرمشات البارميزان

115

بريمافيرا ريزوتو دي أورزو
حبوب الشعير مع خضراوات الربيع

80

أطباق اللحوم الرئيسية

تالياتا دي مانزو (غ)
ستيك ،فطر ،بطاطا طازجة ،جرجير ،صلصة خل
البلسميك
بولبيت وبطاطا بيوريه
كرات لحم بقري مطهية ببطء على الطريقة
التقليدية ،نقانق عجل باألوريجانو ،بطاطا مهروسة
بزيت الزيتون ،صلصة نابولي الحارة
روتولو دي بولو (ك)
لفائف دجاج محشية بجبن سكارموزا ،طماطم
مجففة ،نقانق تشوريزو ،بطاطا مشوية بالزعتر ،صلصة
الخردل
كارنيه دي انجيلو (غ)
ريش لحم العجل  ،عصيدة بالكريمة ،باذنجان
كابوناتا ،صلصة الزعتر

أطباق السمك الرئيسية

235

135

130

155

سمك رد سنابر
سمك النهاش األحمر المخبوز ،قطع البطاطس
الصغيرة ،جزر ،بروكلي ،هليون ،تقدم مع اختياركم
من الصلصة (أماتريسيانا ،كريمة الزعفران ،الحامض
مع الزبدة أو بوتانيسكا)

145

قاروص بالكابوناتا
فيليه القاروص المشوي ،طماطم شيري ،بصل ،نبات
الكبر ،زيتون ،باذنجان

165

سلمون بالبطاطا
سلمون مغطى بالبطاطا ،بروكلي بوري ،زيتون
ليغوريا ،صلصة طماطم شيري
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140

األطباق الكالسيكية

بارميجانا دي مالنزانه (م) (ن)
بارميجانا الباذنجان مع موزاريال جاموسي ،طماطم
طازجة ،جراتان بجبن سكامورزا المدخن

85

لينجويني فروتي دي ماري
روبيان ،كاالماري ،بلح البحر ،إسقلوب ،أخطبوط،
صلصة الطماطم ،ثوم ،ريحان

145

خنزير صغير (غ)
بطن لحم خنزير مخبوز بالفرن ،فوندو البطاطس مع
قطع البازالء الخضراء الصغيرة

145

الباستا

بابارديلي بولونيز (يحتوي على خنزير)

راجو لحم بقري ولحم خنرير مطهو في صلصة
الطماطم مع الخضروات الطازجة
سباغتي آال كاربونارا ِ
(عجل أو خنزير)

لحم ِعجل أو لحم خنزير مقدد ،جبن بيكورينو ،بيض
طازج ،كريمة

75

75

بابارديلي نورتشا
نقانق ِعجل طازجة على طريقة المطعم ،طماطم
شيري ،بقدونس ،فطر بورشيني ،زيت الكمأة

125

بيني كامبانيوال
باستا بيني حارة ،بصل ،لحم بط مقدد ،طماطم،
بارميزان ،فلفل ،أوريجانو

130

رافيولي (ن)
رافيولي مصنوعة باليد محشية بالخرشوف ،النعناع،
جبن البيكورينو ،تقدم مع فوندو البيكورينو مع فطر
الكمأة

115

باستا مالوريدوس
معكرونة المالوريدوس في صلصة الزعفران بالكريمة،
لحم العجل او لحم الخنزير المقدد ،فطر الراجو مع
الجرجير

85

بروشيتا ديال كاسا (ن)
خبز الكارسوو المخبوز في فرن الحطب ،الطماطم
الصغيرة ،بيستو الطماطم ،الجرجير ،جبن
البارميزان ،البلسم

65

أوسوبوكو جريموالتا (ك)
فخذ ضأن مطهو ببطء ،ريزوتو بالزعفران على الطريقة
الميالنية ،صلصة البقدونس والثوم ،بارميزان

135

كستالتة على الطريقة الميالنية
ريش لحم العجل ،جرجير ،كونفيت طماطم شيري،
صلصة ريد فيلفيت الحارة

190

إصنعواالباستاالمفضلة
لكم حسب األنواع التالية
الباستا
سباغيتي ،لينجويني ،بيني ريجاتي ،بابارديلي،
أوريكتشيتي ،بوكاتيني ،نيوكي
		
الباستا المحشية
رافيولي ،تورتليني
الصلصات
مارينارا (ن)
كاربونارا ِ
(عجل أو خنزير)
بولونييز
ِ
أماتريسيانا (عجل أو خنزير)
بوتانيسكا
زيت الثوم والفلفل (ن)
صلصة البيستو (ن) (م)
بانا (ن)
ِ
تشكيلة من الثمار البحرية
لوبستر عماني
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20
70
85
85
85
80
65
75
75
75
105
125

البيتزا
مارغاريتا (ن)
طماطم ،موزاريال ،ريحان طازج

65

فومانتي
صلصة طماطم ،موزاريال ،لحم مقدد ،جبن سكامورزا

82

بوفالينا (ن)
طماطم ،موزاريال ،أوريجانو طازج ،ريحان

80

بروشوتو (يحتوي على خنزير)

84

كابريزي (ن) (م)
صلصة طماطم ،موزاريال ،طماطم ،صلصة البيستو و
الريحان

80

ديافوال
طماطم ،موزاريال ،سالمي بقري حار مجفف ،فلفل
أحمر محمر ،صلصة زيت الفلفل الحار

84

فروتي دي ماري
تشكيلة من المأكوالت البحرية ،طماطم ،جبن

95

بروشوتو فونغي
طماطم ،موزاريال ،لحم بتلو ،فطر مشكل

84

سيسيليانا
صلصة طماطم ،موزاريال ،نبات الكبر ،زيتون ،أنشوفة

78

بريمافيرا (ن)
صلصة طماطم ،باذنجان مشوي ،كوسة ،فلفل ،جبن
سكامورزا مدخن

80

كوفاتشينو
صلصة طماطم ،لحم بريزاوال مجفف ،جبن بوراتا،
جرجير

92

كواترو فورماجي (ن)
صلصة طماطم ،األجبان األربعة ،أوريجانو

80

بيانكانيفي (ن)
موزاريال ،جبن ماسكربوني ،فطر بورشيني ،كونفيت
بالثوم ،زيت الكمأة

82

كابريشيوزا (يحتوي على خنزير)

84

صلصة طماطم ،موزاريال ،خرشوف ،فطر ،زيتون أسود

صلصة طماطم ،موزاريال ،طماطم ،لحم خنزير،
جرجير ورقائق البرميزان
كالزوني ِ
(عجل أو خنزير)

صلصة طماطم ،موزاريال ،لحم ِعجل (أو خنزير)،
ريحان

األطباق الجانبية

85

رافيزوني (غ)
رقائق الكالي المشوية ،زيت الريحان

20

سيكوري براساتو (غ)
هندباء مطهية ببطء

35

بطاطا سابوريت (غ) (ن)
البطاطا المشوية مع الثوم واكليل الجبل

35

فيردوري بوليت (غ)
خضروات مطهية على البخار

25

كابوناتا سيسيليانا (غ)
يخنة الخضروات على الطريقة الصقلية

35

فونغي سالتاتي (غ) (ن)
فطر سوتيه مع كريمة الخردل

40
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أطباق سولو الخاصة

المشوية في فرن الحطب
أراجوستا (غ)
لوبستر أطلسي طازج مشوي أو مسلوق أو محمر في فرن الحطب مع سبانخ سوتيه،
بطاطا مهروسة ،ليمون ،صلصة مميزة على طريقة المطعم
سعر السوق
جمبري كبير (غ)
 4قطع جمبري جامبو مشوي ،صلصة أماتريسيانا ،ريزوتو مع تشكيلة من الفطر البري
225
الزانيا (م)
صفائح الباستا المطهية مع يخنة لحم بقري ،فطر شانتيريل ،جراتان بجبن بريشينيال
88
كانيلوني كالسيكي
سبانخ ،جبن بارميزان بالكريمة
85
دجاج أروستو (م)
دجاج محشو بالخضار ،جبن ريكوتا وتاليجيو ،بيستو الريحان
155
صيد اليوم من األسماك (غ)
أسماك السوق المحلي تقدم مع البطاطس المشوية ،الملفوف االسود ،اختياركم من صلصة أرابياتا الحارة أو الليمون
بالزبدة
سعر السوق
أرنب
يخنة األرنب ،إكليل الجبل مع بولينتا بالبارميزان
165
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