


All prices are in Egyptian Pounds
and are subject to 12% service charge & all governmental taxes (08/21)

“Kindly inform your waiter if you are allergic to any type of food.”

KEY

Vegan Vegetarian Spicy Contains Egg Contains NutsLow Gluten

Contains Beef Contains DairyLactose FreeContains Seafood Signature Dish

ANTIPASTI / STARTERS
 

CAPRESE A MODO MIO    155
Fresh and smoked buffalo mozzarella, fresh tomatoes, 
basil, balsamic reduction, olive oil and sea salt flakes

INSALATA MISTA    135
Lettuce, arugula, mushrooms, bell peppers, cucumber, tomatoes 
and carrots with vinaigrette sauce

TARTARE DI SALMONE    175
Chopped salmon marinated with lemon and olive oil served
with apples, onions, cucumbers, tomatoes, garlic and fresh dill

FRITTURA ALL’ITALIANA   195
Fried calamari, shrimps, carrots and zucchini 
served with tartare sauce

ZUPPE / SOUP

MINESTRONE    125
Traditional Italian vegetable soup with herbs

ZUPPA DI PESCE    175
Soup of calamari, shrimps, fish and salmon 
with tomatoes and garlic 
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PIZZE / PIZZA 

MARGHERITA   140

Tomatoes, mozzarella, basil 

VEGETARIANA   155
Tomatoes, mozzarella, zucchini, eggplant, bell peppers,         
mushrooms 

QUATTRO FORMAGGI   175
Tomatoes, mozzarella, smoked cheese, Gorgonzola, 
provolone cheese

CAPRICCIOSA   185
Tomatoes, mozzarella, mushrooms, beef salami, olives,
grilled bell peppers, basil

QUATRO STAGONI   185
Mozzarella, tomato, mushrooms, artichoke, egg, turkey

ALA TUNA   175
Tomatoes, mozzarella, tuna, onions, garlic, chili

MARI E MONTI   195
Tomatoes, mozzarella, mushrooms, shrimps, basil
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PASTA

FETTUCCINE ALFREDO CON 
POLLO E FUNGHI  165
Fettuccine pasta with butter, cream, Grana Padano cheese , 
chicken, mushrooms, garlic, onions and basil

PENNE ALL’ARRABBIATA   145
Pasta with garlic, chili, parsley and tomato sauce

RISOTTO AI FUNGHI    180
Italian rice with onions, garlic, butter, mushrooms   
and Grana Padano cheese  

LASAGNA AL FORNO    165
Traditional baked lasagna with bolognese and béchamel sauce,
mozzarella, Parmigiano, Grana Padano cheese 

CANNELLONI   165
with minced meat, bechamel and tomato sauce 

RAVIOLI DELLA NONNA   175
Sautéed homemade fresh pasta stuffed with 
Beef, parmesan cheese with tomato sauce

FETTUCCINI SALMONE   275
Smoked salmon with pink sauce, Pink sauce, garlic,                   
onion, butter cream and grana cheese
LINGUINE AI FRUTTI DI MARE     245
Pasta with calamari, shrimps, salmon, sea bass,  
garlic and tomato sauce
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SECONDI / MAIN COURSE 

TAGLIATA DI MANZO CON
RUCOLA E GRANA    350
Sliced beef fillet on a bed of arugula leaves, baked potatoes, 
Grana shavings, cherry tomatoes and balsamic reduction

BEEF MILANESE  320
Pan fried beef served with served with potato wedges

FILETTO DI MANZO ALLA GRIGLIA 360
South African grilled beef fillet served with Fettuccine,             
garlic, olive oil and cherry tomatoes  

SCALOPPINE AL LIMONE   320
Veal escalope served with roasted vegetables and lemon sauce

LAMB SHANK WITH SAFFRON RISOTTO  370

MISTO DI MARE ALLA GRIGLIA               350 
Garlic flavoured sea bass, shrimps, salmon and calamari grilled
and served with white rice and vegetables

PICCATA DI POLLO   190
Chicken picatta with lemon sauce, capers, 
grilled vegetables and potatoes

BRANZINO DELLE SIGNORIE   260
Pan fried or grilled seabass with parmesan cheese and fresh                
herbs served with risotto seafood

FILETTO DI SALMONE GRIGLIATO   320
Grilled salmon fillet served with sautéed artichokes, 
potato purée, lemon and dill sauce
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DOLCI / DESSERT 

TIRAMISU 125
Traditional creamy mascarpone and coffee dessert

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA 105
Seasonal fresh fruit salad

PANNA COTTA AL PISTACCHIO 125
Pistachio flavoured pannacotta

CASSATA 105
Cassata ice cream served with red fruit sauce



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

مفتاح الرموز

األطباق المستدامةاألطباق النباتيةمحتواها بيض محتواها قليل من 
جنين القمح األطباق الحارةمحتواها مكسرات

محتواها مأكوالت بحرية محتواها لحم بقريخالي من الالكتوزمحتواها لبن أطباق الشيف

المقبالت

155 كابريس اة مودو ميو   
جبن بافلو مع جبن مدخن وطماطم طازجة وريحان وبلساميك وزيت الزيتون 

135 سلطة خضراء مشكلة / دى ميستا  
سلطة مشكلة من الخس وعش الغراب والفلفل والخيار والطماطم والجزر 

مع صوص الفينجرت

 175 سمك السالمون / تارت دي سالمون  
سمك سالمون متبل بالليمون وزيت الزيتون يقدم مع التفاح والبصل والخيار 

والطماطم والثوم والشبت الطازج

195 سلطة المأكوالت البحرية  
كاالماري، جمبري، سمك قاروص مع الطماطم والبطاطس المتبلة بالثوم وزيت 

الزيتون والليمون 

الشوربة

125 شوربة خضراوات  
مع االعشاب 

175 شوربة فواكه البحر  
كاالماري، جمبري وسمك وسالمون مع الطماطم والثوم



جميع األسعار بالجنية المصرى باإلضافة الى  12% خدمة و جميع الضرائب المقررة
الرجاء إعالم النادل إذا كان لديكم حساسية من بعض االطعمة

مفتاح الرموز

األطباق المستدامةاألطباق النباتيةمحتواها بيض محتواها قليل من 
جنين القمح األطباق الحارةمحتواها مكسرات

محتواها مأكوالت بحرية محتواها لحم بقريخالي من الالكتوزمحتواها لبن أطباق الشيف

بيتزا

140 مارجريتا  
طماطم مع جبن الموتزاريال وريحان 

155 بيتزا خضراوات  
طماطم مع جبن الموتزاريال وكوسة وباذنجان وفلفل وعش غراب 

175 كواترو فروماجى  
طماطم مع جبن الموتزاريال ومدخنة وجرجونزوال وبروفولون

185 كابريكوزا  
طماطم مع جبن الموتزاريال وعش الغراب وسالمى بقري وزيتون أسود وفلفل

مشوي وريحان 

185 كواترو ستاجونى  
جبن موتزاريال، طماطم، عش الغراب، خرشوف، بيض، شرائح ديك رومى 

175 اال دي نونا  
طماطم مع جبن الموتزاريال وتونة و بصل و ثوم و شيلى

195 ماري اية مونتي  
طماطم مع جبن الموتزاريال وعش الغراب والجمبري والريحان 
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باستا

165 فيتوتشيني اال فريدو  
باستا مع الدجاج وجبن الجرانا وعش الغراب الزبدة والكريمة 

والبصل والريحان

145 بنا ارابياتا  
بنا مع صوص الطماطم الحار والثوم والبقدونس

180 ريزوتو إية فونجي  
أرز ايطالي مع عش الغراب والجبنة الجرانا والزبدة والثوم

165 الزانيا الفورنو  
الزانيا تقليدية مع البولونيز وصوص البشامل 

وجبن الموتزاريال والجرانا

165 كانيلونى  
مع اللحم المفروم، بشامل و صوص الطماطم

175 رافيولى ديال نونا  
باستا سوتييه طازجة محشوة باللحم البقرى، جبنة بارميزان

مع صوص الطماطم 

275 فيتوتشينى سالمون  
سمك سالمون مدخن مع صوص بينك، ثوم، بصل، زبدة،

كريمة و جبنة جرانا

245 لينجوينى اية فروتى دى ماري  
باستا مع الكاالماري والجمبري وسمك السالمون وسمك قاروص

والثوم وصوص طماطم

يوجد باستا خالية من الجلوتن تحت الطلب بإضافة مبلغ 25 جنيه
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األطباق الرئيسية

350 تاجلياتا دي مانزوكون ريكوال اية جرانا    
شرائح فيلية بقرى مع سلطة اروجوال و بطاطس وجبن الجرانا 

والطماطم الشيرى والبلساميك

320 ميالنيز اللحم البقرى  
يقدم مع بطاطس ودج

360 فيلتو دي مانزو اال جرجلية  
فيلية بقري مشوي مستورد يقدم مع الفيتوتشيني والثوم

وزيت الزيتون والطماطم الشيري

320 إسكالوب بتلو   
مع صوص الليمون و الخضروات الروستو

370 موزة ضأن يقدم مع ريزتو بالزعفران  

350 ميستو دي ماري اال جرجليا     
سمك قاروص مع الجمبري وسمك السالمون والكاالماري مع الثوم 

يقدم مع األرز األبيض والخضروات

190 بيكاتا دى بولو   
دجاج بيكاتا مع صوص الليمون، كابر يقدم مع الخضروات

والبطاطس المشوية 

260 برانزينو ديال سيجنور   
سمك قاروص مقلي أو مشوي مع مع الجبنة البارميزان، األعشاب الطازجة  

يقدم مع ريزوتو المأكوالت البحرية

320 فيلية سمك سالمون   
مشوي يقدم مع الخرشوف السوتيية والبطاطس البيورية

والليمون وصوص الشبت
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الحلويات

 125 تيراميسو جبنة ماسكربونى بالكريمة والقهوة 

105 سلطة الفواكة الطازجة الموسمية 

125 بانا كوتا مع الفستق 

105 ايس كريم كاساتا يقدم مع صوص الفواكة 
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