
PASTA
SQUID INK TAGLIOLINE    10.00

Pan seared seabream, fennel puree,

cherry tomatoes

SPAGHETTI CARBONARA (P)    9.000

Pancetta, egg yolk, parmesan cheese 

PAPPARDELLE    9.000

Bolognese, Reggano

AGNOLOTTI    8.000

Corn fed chicken, wild mushrooms, 

tarragon cream

PACCHERI (V)    8.000

Confit tomatoes, basil, ricotta

RISOTTO

LOBSTER RISOTTO    11.000

Sauté lobster, carnaroli rice, fresh herbs 

PORCINI RISOTTO (V)   8.000

Carnaroli rice, reggano, truffle oil

MAINS

ROASTED RACK OF LAMB (N)   14.000

Pistachio crust, smoked egg plant puree, confit 
tomatoes, thyme jus

ANGUS BEEF TENDERLOIN (A)     15.000

Pulled beef rib tortellini, roasted carrot puree, 

confit shallots, red wine jus

VEAL SCALLOPINI    12.500

Lemon & caper reduction, glazed asparagus

PAN SEARED SLICED YELLOW FIN TUNA     10.500

Confit fennel,  taggiesca olives,

roasted pepper coulis

HAMMOUR LIVORNESE    12.000

Crushed new potatoes, sauté spinach, livornese sauce

SELECT ONE SIDE DISH TO ACCOMPANY
YOUR MAIN COURSE

Mash potatoes Sauté spinach            

Roasted new potatoes Mix salad

Grilled vegetables

DESSERTS

TIRAMISU (A)     4.000

Mascarpone, finger sponge, kahlua

STRAWBERRY MOUSSELINE   3.300 
Passion fruit pannacotta, raspberry coulis, 
raspberry soil

CHOCOLATE FONDANT     4.000

Vanilla ice cream

ICE CREAM & SORBET     3.300

Choice of chocolate, vanilla, strawberry,

mango, raspberry

PINEAPPLE CARPACCIO (A)     3.300

Lemoncello sorbet, mandarin coulis, fresh basil

SEPTEMBER SPECIAL’S 

Risotto promotion 

STONE BAKED PIZZA

MARGHERITA (V)    7.800
Tomato sauce, mozzarella, fresh basil

PARMA (P)     9.500
Parma ham, tomato sauce, mozzarella, rucola

SEAFOOD     10.500
Mixed seafood, chilly, tomato sauce, 
mozzarella

FOUR CHEESE (V)     8.000
Mozzarella, gorgonzola, tallegio, parmesan

VEGETABLE (V)    7.500

Tomato, mozzarella, roasted vegetables, oregano

BRESOLA    7.500

Bresola, tomato sauce, mozzarella, ruccola

SPICYCHICKEN    7000

Smoked chicken, chilly, bell peppers, mozzarella

CAFÉ SPECIALE

IRISH COFFEE     3.500

Coffee with Irish whisky and whipped cream

JAMAICAN COFFEE     3.500

Coffee with dark rum and whipped cream

FRENCH COFFEE     3.500

Coffee with brandy and whipped cream

Signature  

Signature  

New

New

New

Signature Dish - New Dish - H – Healthy Option    

A- Alcohol V – Vegetarian P – Pork  N – Nuts   

٪ ضريبة خدمة وجميع الضرائب المضافة٨إلى أعاله خاضعة األسعار المدونة  “ ”

“All prices in Omani Riyals and are subject to 8% service charge & all applicable taxes”
“Food allergies and food intolerance: We welcome enquiries from guests who wish to know whether any meals contain particular ingredients”

NewSignature  

TRUFFLE RISOTTO (V)   9.500

Fresh herbs, reggano

CRAB RISOTTO    9.000

Sauté jumbo lump crab, chives

PEA RISOTTO    7.000

Braised beef ribs, parmesan foam

ASPARAGUS RISOTTO (V)     7.000

Grana padano, fresh herbs

ROASTED BEETROOT RISOTTO (V)    7.000

Burrata, fresh basil

APPETIZERS

ANGUS BEEF CARPACCIO    8.000

Baby ruccola, grana padano, hazelnut dressing

BRUSCHETTA (V)   4.800

Roasted bell peppers, chives, reggano,

aged balsamic

VEAL CROQUETTE    5.500 

Truffle veloute

BUFFALO MOZZARELLA    6.500

Zucchini caponata, basil oil

CHAR GRILLED MEDITTERANIAN OCTOPUS    6.000

Ruccola tapenade, confit tomatoes, olives, 

orange vinaigrette

TOSSED BABY SPINACH, MARINATED ARTICHOKES     
5.000

Asparagus, semi dried datterini tomatoes, pecorino, 

chive

ANTIPASTO     9.500

Bresola, veal prosciutto with crudité, Italian cheese 

SOUPS

ASPARAGUS CAPPUCINO (V)   3.800 

Gorgonzola and veal bacon muffin

MINESTRONE (V)   3.500

Mix vegetable broth with tomato, fresh herbs, 

garlic toast

Signature  

New



 

 اطباق ايطالية مع االرز المطبوخ 
 11.000ريستو البحر جراد

 طازج  اعشاب  ، كارنارولي األرز ، البحر جراد 

  8.000بيكويلو صنف جديد  ريزوتو فلفل

 محروق  تالييو ، واسعة  الفاصوليا ، كارنولي األرز

 

 االطباق الرئيسية:
  مربى في المراعي الطبيعيةالرائع  الدجاج كونفيت 

 9.00صنف جديد 

 ، المزجج بورسيني  والجزر و كريمة  بونيتا بالذرة

 المرصع  الطرخون

 9.500 البقر )أ( لحوم افخاذ

 اآلم  مارساال ، المزجج الخضار ، البارميزان جبنة

 15.000( أ) المشوي الطري أنجوس بقر لحم

حساء كرفس  ، كرث االندلس ، حساء لذيل الثور

   االحمر ،النبيذ 

 15.000الضأن المشوي باالعشان المطحونةلحم 

  الباذنجان ،الكافيار كروكيت  والريكوتا السبانخ

 لحم الضأن  ، المدخن

 16.000ميالنيز لحم عجل ميالنو

 ليمون  ،  سلطة الكرطع ، المفتفت المقلي العجل لحم 

 10.500 صفراء المشوية  تونة زعنفة شرائح

  كوليس لفلفل،  مشوية بسلة ، مدهون كانيليني حبوب 

 بلسم  ،

 12.000 رول صنف جديد  سول دوفر

 ، كونفيت  شمر ، الزعفران هريس ، موسلين روبيان

 المرصع  الجمبري

 22.000( للمشاركة ) مشويات متنوعة

 ،  التونة سمك  ، النمر روبيان ، العماني البحر جراد 

 الكرطع ، إفو سلطة ، كاالماري

الوجبات الصحون المناسب لك مع  اختر احد 

 الرئيسية 

 السبانخ  بارميزان

 المحمصة  البطاطا صلصة

 والزعتر  بالثوم مشوية خضروات 

 

 

 الحلويات
 4.000 الفستق صنف جديد  برونز

 بالفستق الزيتون زيت  كعكة ، الحلبي الفستق برونتي

، 

 بالجبنة     الحلوة الشوكوالته زبدة

 4.000)أ(  فوم أمارتو كعك جبنة

 والتوت  ، االسفنج اللوز ، المسحوقالبندق 

 4.000 تيراميسو )أ(

  بنكهة مسكرات  ، اإلسفنج صباع ، ماسكاربوني

 القهوة 

 4.000 بأقراص السكر شوكوالته

 الفانيليا  مثلجات 

 4.000اناناس ايطالي )أ( 

  ريحان ، كوليس كومكوات  ، ليمونسيلو شربات 

 طازج 

 4.000مشروبات  &  كريم آيس

 ،  والفراولة والفانيليا  الشوكوالته اختيار

 التوت  ، المانجو

 الحساء
 3800 كابوسينو)ف( الهليون

   الخنزير لحم العجل و  ولحم  جورجونزوال

 

 4.000 كونسوم صنف جديد  مسكر مدخن

 قشر الشمر ، الصغير الكراث  ، الجمبري تورتيني

 السلطة

 6.500  براته صنف جديد

  األفوكادو حساء ، الصغيرةالمرصعات  ، الطماطم 

، 

   البلسم

 

 5000 المنقوع الصغيرة والخرشوف  السبانخ

 ، بيشروني ، المجففة شبه الطماطم ، الهليون

 صلصة المعمر 

 5.000  روكوال )أ( سلطة

   صلصة شيري ، الخوخ بريزوال ، ، ريجانو

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علي الحصأ مخبوزة بيتزا
 7.800جديد  طماطم اإلرث صنف 

 أوريغانو  ، سكامورزا

 8.500 كوريزو صنف جديد  أنجوس  بقر لحم

 مقلي   بصل ، حلوة جورجونزوال

 8.500صنف جديد   ميتبال لحم عجل

 بروفولوني  ، بورسيني فطر

 7.500صنف جديد  كالزون

 بقر بيبروني   لحم ، مشروم ، طماطم ، بروفولوني

   7.800 )ف( مارغريتا
 الطازج  الريحان ، الموزاريال ، الطماطم صلصة

 9.800( ب) هام بارما

 الجرجير ، الموزاريال ، الطماطم صلصة

 10.500  متنوعة بحرية مأكوالت

 موزاريال  ، الحارة الطماطم صلصة

 8.000)ف(  جبن أربعة

 فونتينا  ، تيجيو ، جورجونزوال ، موزاريال جبن

 المقبالت :
 4.800الخبز االيطالي المحمص )برويشتا( 

  ، زيت الزيتون البكر  روما ،  طماطم مكعبات 
 البحر  ملح  ،  طازج ريحان

بلح البحر بأعشان البوليا المطحونة صنف جديد  
5.000 

 المعمر  الثوم  ،  الثوم ،  الطماطم ،  الطازج البحر  بلح 
 5.000صنف جديد   (سورامييسمك القد االسود )ت

،   المهروسة البطاطس زبدة  ، األسود  القد  متن سمك

 الخبز االيطالي روزماري 

صلصة مايونيز بالخردل مع شريحة لحم انجوس  

 8.000صنف جديد 

  الزيتون ، المرصع الخسخبوز ،صفار البيض الم

 الكبر ، المجفف

فطيرة باللحم والسمك و الخضار واالعشان )أ( 

8.000 

 ،  البانيتون الدافيء ، الالمع التفاح ، الفراولة جيلي, 

 النبيذ الالمع  خمر

 5.000الكروكيت بلحم العجل 

الصلصة الفرنسية فيلوتيه مع جبن بارما الجاف و  

 زيت نبات الكمأة  

 7.500  مجفف أسقلوب

 ، الكراث  حساء ، المحمصة الطماطم

 األسود  الثوم عصارة

 6.000 المحمصه  األخطبوط مخالب

 ،  الجمبري رقائق نسيج الزيتون تجيسكا ،

 القشريات البحرية  صلصة

 12.500مقبالت )ب( 

  والجبن المميزة الباردة  اللحوم من مختارة مجموعة

 والكروديت   اإليطالي

 

 

 
 
 

 معكرونة
 12.000فطائر السرطان المكشوفة  صنف جديد 

مرصعات جراد البحر المقلية ، فطر البوق ،  حساء 

 دسم بالزبدة  

 9.000الكالتيلو صنف جديد  تالياتيلي

 ريجانو مع االعشاب الطازجة 

 9.000 باباردديل

 فونتينا  ، بولونيا

 8.000 أجنولوتي المطهى ببطء دجاج

 الكمأة وزيت  بورسيني  كريمة صلصة

   10.000حبر الحبار تاجليوليني 

 ، الطماطم ، الشمر حساء ، المحمر البحر عشب 

 طازج  عشب 

تورتيليني السرطان و لحم الضأن جامبو صنف 

 10.000جديد 

 بوتارجا  ، البقدونس المفروم  ، السبانخ كريمة

 8.000بطاطس النوكي الحلو )ف،ن( 

 بيكورينو  ، جوز البقان محمص 

 7000)ف(  رافيولي ذرة 

 المريمية  زبدة مستحلب  ، الهليون جبنة ستراشنو ،

 
 

 ” المضافة الضرائب وجميع خدمة  ضريبة ٪ 8 “ إلى خاضعة أعاله المدونة األسعار

 األلبان  منتجات  -د   - المكسرات -ن  -الغلوتين -ج  -الصحي  الخيار-ح   -النباتي-ف - الكحول -أ

 المضافة  الضرائب  وجميع خدمة ضريبة ٪ ٨  إلى خاضعة أعاله المدونة األسعار

    نةمعي مكونات على تحتوي وجبات أي كانت إذا ما معرفة في يرغبون الذين الضيوف باستفسارات نرحب الغذائية: الحساسيات


