A la Carte Menu
5:00 PM until 1:00 AM
Zuppe
Zuppa De Lenticchie
3.000
Tuscan style brown lentil soup with pasta
Crema Di Funghi
3.500
Crème of mushroom with croutons

Insalate e Antipasti
Insalata alla Caprese
6.700
Rocca, buffalo mozzarella, cherry tomato,
basil leaves and olive oil
Insalata Funghi Rucola
3.600
Rocca, mushroom, parmesan and balsamic
dressing
Insalata di pollo affumicato
4.500
Iceberg lettuce, smoked chicken, cherry
tomato, parmesan cheese,
Beef bacon and Caesars dressing
Insalata di Mare
6.500
Mixed seafood, fresh mint sauce
Tagliere di formaggi misti con miele
7.500
Selection of Italian cheese with honey
Insalata Finocchi
5.000
Fresh fennel, mesclun salad, orange,
pomegranate, roasted walnuts,
apple vinegar, extra virgin olive oil
Carpaccio Di Bresaola
5.000
Beef bresaola with ruccola, grana cheese and
extra virgin olive oil
Bruschetta Classica Al Pomodoro
3.000
Tomato, garlic, basil, olive oil.
Panzerotti
4.200
Deep fried folded dough stuffed with
spinach, tomato and mozzarella
Parmigiana Di Melanzane
3.900
Traditional Italian dish, eggplant, tomato
sauce, fresh basil and mozzarella
Mozzarella in Carrozza
3.800
Fried breaded mozzarella sandwich with
anchovies and spicy tomato sauce
Calamari Fritti
4.500
Crispy fried calamari with lemon and tartare
sauce
Marinated Artichoke
4.000
Olive oil, oregano, lemon zest

All Prices are in Omani Rials and subject to
Tax & service charge

٣٬٠٠٠

٣٬٥٠٠

الحساء
“حساء كريمة الفطر "المشروم
حساء كريمة الفطر مع الخبز المحمص

السلطات والمقبالت

٦٬٧٠٠
سلطة كابريسي
الجرجير وجبن الموزاريال وطماطم شيرى والريحان
وزيت الزيتون
٣٬٦٠٠
سلطة الجرجير بالفطر
الجرجير والفطر وجبن البارميزان وصلصة البلسمين
٤٬٥٠٠
سلطة سيزر مع الدجاج المدخن
خس أيس بيرغ والدجاج المدخن وطماطم شيري وجبن
البارميزان واللحم البمري ال ُممدد وصلصة سيزار
٦٬٥٠٠
سلطة ثمار البحر
خليط من المأكوالت البحرية وصلصة النعناع الطازجة
٧٬٥٠٠
طبق االجبان
مجموعة من االجبان اإليطالية يمدم مع العسل
٥٬٠٠٠
سلطة الشومر
الشومر الطازج والخس المشكل مع البرتمال والرمان
والجوز المحمص وخل التفاح وزيت الزيتون البكر الممتاز
٥٬٠٠٠
بريزاوال شرائح
لحم بمري بريزاوال مع الجرجير وجبن الجرانا وزيت الزيتون
البكر الممتاز
٣٬۸٠٠
بروشيتا الطماطم التقليدية
. الطماطم والثوم والريحان وزيت الزيتون
٤٬٢٠٠
بانزيروتي
عجينة محشوة بالسبانخ والطماطم وجبن الموزاريال ومملية
بالزيت
٣٬٩٠٠
بارميجيانا الباذنجان
 ريحان،  صلصة طماطم، باذنجان،و طبك ايطالي تمليدي
جبن الموزاريال
٣٬۸٠٠
كاروزا جبن الموزاريل
جبن الموزاريال المملي بالخبز مع صلصة الطماطم الحارة
باألنشوجة
٤٬٥٠٠
كاالماري المقلي
كاالماري مملي الممرمش مع صلصة الترتار
٤٬٥٠٠
الخرشوف المتبل
بزيت الزيتون مع االوريغانو والليمون
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٢٬٥٠٠
زيتون التاجياسكي
زيتون تاجياسكي مع الزعترالبري والفلفل الحار وزيت
الزيتون
٣٬۸٠٠
فطر كابرينو المحشو
فطر محشو مع جبن الماعز مطهو بالفرن
٢٬٩٠٠
البطاطس المقلية
بطاطا محلية مملية

البيتز

Taggiasche aromatizzata
2.500
Taggiashe olives in brine, thyme, chili, olive oil
Funghi Repieni Al Caprino
3.800
Baked stuffed mushroom with goat cheese
Patate Fritte del Casa
2.900
Home-made fries

Pizza
Margherita
4.400
Tomato sauce, basil and mozzarella cheese

٤٬٤٠٠
مارغريتا
صلصة الطماطم والريحان وجبن الموزاريال
٦٬٧٠٠
بوفالينا
صلصة الطماطم والريحان وجبن الموزاريال بوفاال
٦٬٥٠٠
بيانكا ( البيضاء )
جبن البوراتا وجبن الريكوتا وجبن بيكورينو رومانو وزيت
الزيتون
٥٬٢٠٠
فورماجي "بيتزا األجبان”
صلصة الطماطم واألوريجانو وجبن الموزاريال وجبنة
الغورغونزوال الزرلاء وجبن األسياغو وجبن الغرانا بادانو.
٤٬٦٠٠
الخضروا ت
صلصة الطماطم وجبن الموزاريال واألوريجانو
والباذنجان والفلفل الحلو والبصل والكوسة والفطر
٦٬٩٠٠
ثمار البحر
صلصة الطماطم والريحان وجبن الموزاريال والجمبري
و الكاالماري والسمن وبلح البحر
٥٬٤٠٠
بارميجيانا "جبن البارميزان"
صلصة الطماطم وجبن الموزاريال و الزعتر وجبن
البارميجيانو وزيت الزيتون
٦٬٧٠٠
نابوليتانا
صلصة الطماطم والريحان وجبن الموزاريال بافالو
وطماطم شيرى واألنشوجة
٥٬۸٠٠
كابريتشوزا
صلصة الطماطم واألوريجانو وجبن الموزاريال ولحم الدين
الرومي المدخن والفلفل الحار والخرشوف والفطر
والزيتون األسود وزيت الزيتون
٦٬١٠٠
كاالبريس
صلصة الطماطم واألوريجانو وجبن الموزاريال والفلفل
الحار والزيتون األسود والبصل وزيت الزيتون
والسالمي البمري
٧٬٩٠٠
الجمبري
صلصة الطماطم والزعتر وجبن الموزاريال وطماطم
شيرى والجمبري وزيت الزيتون والجرجير
٥،٥٠٠
بيتزا من إختيار الشيف
٥،٥٠٠
معكرونة من إختيار الشيف

Gamberi
7.900
Tomato sauce, oregano, mozzarella, cherry
tomato, gamberi, olive oil and ruccola
Pizza of the Day
5.500
Pasta of the Day
5.500
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All prices are in Omani Rials and subject to
Tax & Service Charge

Bufalina
6.700
Tomato sauce, basil and Buffalo mozzarella
Bianca
6.500
Burrata, ricotta, Pecorino, olive oil
Formaggi
5.200
Tomato sauce, oregano, mozzarella, gorgonzola,
Asiago and Grana Padano
Vegetariana
4.600
Tomato sauce, mozzarella, oregano, eggplant,
bell pepper, onion, courgette,mushrooms
Frutti Di Mare
6.900
Tomato sauce, basil, mozzarella, shrimps,
calamari, fish and mussels
Parmegiana
5.400
Tomato sauce, mozzarella, oregano, Parmigiano
cheese and olive oil
Napoletana
6.700
Tomato sauce, basil, buffalo mozzarella, cherry
tomato, anchovies
Capricciosa
5.800
Tomato sauce, oregano, mozzarella, smoked
turkey, chili, artichoke, mushrooms, black olives
and olive oil
Calabrese
6.100
Tomato sauce, oregano, mozzarella, chili, black
olives, onion, olive oil and beef salami

A la Carte Menu
5:00 PM until 1:00 AM
الحلويات

Dolci
Tiramisu
3.700
Lady finger biscuits soaked in coffee,
mascarpone cheese and cocoa powder

٣٬٧٠٠
تيراميسو
بسكويت ليدي فنجر منموع في المهوة وجبن ماسكربوني
ومسحوق الكاكاو

Cassata
4.500
Traditional Italian desserts with sheep
ricotta & candied fruits
Mouse Al Cioccolato
4.000
Chocolate mousse with crumbled
biscuits
Semifredo Alle Fragole
4.000
Italian Strawberry ice cream cake
Fruit cuts
5.500
Seasonal exotic fruit cut
Selection of ice cream and sherbet
(per scoop)
1.500
Vanilla, Chocolate, Strawberry,
Lemon,Mango

٤٬٥٠٠
كاساتا
حلوى ايطالية تمليدية بجبن الماعز و الفواكه المعسل بالسكر
٤٬٠٠٠
موس الشوكوال
موس الشوكوال مع لطع البسكويت
٤٬٠٠٠
سيميفريدو الفراولة
كيكة اآليس كريم اإليطالية بالفراولة
٥٬٥٠٠
فواكه مقطعة
فواكه موسمية ممطعة
١٬٥٠٠ ) (لكل حبة، اإلختيار من بين نكهات األيس كريم
الليمون والمانجا، الفراولة، الشوكوالته،الفانيليا

المشروبات الساخنة

Hot Beverages
Selection of tea
2.300
English Breakfast, Earl Grey, Chamomile,
Green tea Jasmine and Moroccan Mint
Coffee
2.800
Freshly brewed, Cappuccino, Café Latte,
Espresso and Turkish coffee

Hot Chocolate

2.800

Iced Beverages
Iced Tea
Iced Coffee / Milk Shakes

2.300
2.800

All prices are in Omani Rials and subject to
Tax & Service Charge

٢٬٣٠٠
شاي
شاي، شاي إيرل جراي،شاي – شاي إفطار إنجليزي
 الشاي المغربي،الشاي األخضر،البابونج
٢٬٨٠٠
المهوة
، التيه، كابتشينو، لهوة منزوعة الكافيين،لهوة طازجة
 لهوة تركي،اسبرسو
٢٬٨٠٠

مشروب الشيكوالته الساخنة

شاي باردة
٢٬٣٠٠

٢٬٨٠٠

شاي مثلج
 ميلن تشين/ لهوة مثلجة
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