COCKTAILS
الكوكتيالت

PLAYA ARMANI
Pineapple, coconut milk and strawberry
 حليب جوز الهند و الفراولة،باليا ارماني أناناس

40,00

ISLAND
Pineapple, apple, strawberry and almond syrup
 فراولة وشراب اللّوز، تفاح،آيالند أناناس

40,00

PASSIONE
Pineapple, lemon, passion fruit, grenadine
 شراب الر ّمان، باشين فروت، ليمون،باشيوني أناناس

40,00

PASSION SPRITZER
Passion fruit, lemon juice, sprite
آب7، ليمون،باشين سبريتزر باشن فروت

40,00

LATINO
Mixed berries, orange juice, cranberry juice
 عصير برتقال،التينو توت برّ ي

45,00

VELVET
Guava, mango and strawberry pulp
 مانغو و فراولة،فالفت جوافة

42,00

MAGICO
Passion fruit, pineapple and orange and vanilla
 أناناس و برتقال مع الفانيال،ماجيكو باشين فروت

40,00

GINGERINO
Fresh ginger, honey, lemon juice and giner ale
 عصير الليمون مع الجينجير أيل، عسل،جينجيرينو زنجبيل طازج

40,00

ARMANI TANGO
Passion fruit, mango, fanta, lemon juice
 فانتا وعصير اللّيمون، مانغو،أرماني تانغو باشن فروت

46,00

TORERO
Lemon blended with mint leaves and red bull
"توريرو ليمون مخلوط مع النعنع و"ريد بول

40,00

TIRAMISÙ COCKTAIL
Famous Italian dessert…to drink!
كوكتيل ألتيراميسو األيطالي المشهور

40,00

MORA
Blackberry, lime, brown sugar, mint, red bull
 ريد بول، نعناع، سكر بني، اليم،مورا كوكتيل توت العليق الطازج

48,00

MANGO MOJITO
Fresh mango, lime, brown sugar, mint, soda
 الصودا، نعناع طازج، سكر بني، الاليم،موهيتو المانجو الطازجة

40,00

COOLERS
Orange or lemon blended with fresh mint
 ليمون مخفوق مع النعنع،كوليرز برتقال

40,00

VIRGIN MOJITO PASSION
Passion fruit, lime, sugar, mint, soda
 والسبرايت، اليم والنعناع الطازج،فرجن موهيتو باشنفروت

40,00

FIJI
Cranberry, passion fruit and ginger ale
 باشن فروت وجينجير أيل،فيجي كرانبيري

39,00

VIRGIN MOJITO
Lime, brown sugar, fresh mint, ginger ale
 جينجيرأيل، نعناع طازج، سكر بني،موهيتو الاليم

40,00

ARMANI TROPICAL
Mango, pineapple, passion fruit, coconut milk
 حليب جوز الهند، باشنفروت، األناناس،أرماني تروبيكل المانجو

39,00

SELEZIONE DI SUCCHI / FRUIT JUICE SELECTION
تشكيلة عصير الفواكه

SPREMUTA DI ARANCIA
Fresh orange juice
عصير البرتقال الطازج

35,00

CENTRIFUGATO DI CAROTA
Fresh squeezed carrot juice
عصير الجزر الطازج

35,00

SPREMUTA DI POMPELMO
Fresh grapefruit juice
عصير الجريب فروت الطازج

35,00

CENTRIFUGATO DI MELA
Fresh squeezed apple juice
عصير التفاح الطازج

35,00

CENTRIFUGATO DI FRAGOLA
Strawberries juice
عصير الفراولة

37,00

CENTRIFUGATO DI ANANAS
Fresh squeezed pineapple juice
عصير األناناس الطازج

35,00

CENTRIFUGATO DI ARANCIA E CAROTA
Fresh squeezed orange and carrot juice
عصير البرتقال والجزر الطازج

37,00

CENTRIFUGATO DI MANGO
Fresh squeezed mango
عصير المانغو الطازج

35,00

CENTRIFUGATO DI ANANAS E MENTA
Fresh squeezed pineapple juice with mint leaves
عصير األناناس مع أوراق النعناع الطازج

37,00

CENTRIFUGATO DI ANGURIA
Fresh squeezed watermelon juice
عصيرالبطيخ الطازج

35,00

DOMENICA - SABATO
Sunday - Saturday
09.00 - 00.00

“For any Food Allergies and Intolerances, Please Speak to Our Staff Before Ordering.”
في حال الحساسية الغذائية يرجى التحدث مع أحد موظفي المطعم قبل الطلب
The Dubai Mall-The Fashion Avenue-Tel: +971 (0) 4 339 8396
www.armanirestaurants.com

TE' FREDDI / ICED TEAS
الشاي المثلج
All prices are in UAE dirhams
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

TÈ FREDDO ALLA MENTA
Black ice tea with mint leaves
الشاي األسود مع النعنع

32,00

TÈ FREDDO AL LIMONE
Lemon ice tea
الشاي المثلج بالليمون

32,00

LA COLAZIONE / BREAKFAST
الفطور

CAFFETTERIA / HOT DRINKS SELECTION
المشروبات الساخنة

Served from 10.00 to 12.00
12.00  إلى10.00 يقدم من

IL CESTINO
Selection of mixed pastries and Jam
"تشكيلة من المعجنات والمربي من"أرماني دولشي

29,00

MARBLE CAKE
Vanilla and chocolate
كيك بالفانيليا والشوكوالته

20,00

TOAST FRANCESE
Caramelized banana and amaretto biscuits
French toast served with selection of topping
الخبز الفرنسي المحمص يقدم مع تشكيلة من النكهات

39,00

YOGURT
Yogurt cup with granola
and Fresh Forest fruits
زبادي مع الجرانوال و التوت البري

27,00

PAIN AU CHOCOLAT
Chocolate croissant
كرواسون بالشوكوال

20,00

MUFFIN
Blueberry or plain
مافن سادة أو بالعنب البري

22,00

CORNETTO
Plain croissant
كرواسون سادة

20,00

MINI SFOGLIATELLE NAPOLETANE
Mini Neapolitan sfogliatella with pastry cream
سفوغلياتيال نابوليتانين صغيرة محشوة بكريمة الحلوى

49,00

MINI CORNETTI
Mini croissant with jam, plain and custard
معجنات صغيرة سادة وبالمربى وبالكاسترد

24,00

IL TIRAMISU' CAFFE ARMANI
With tiramisù ice cream
أرماني كافيه تيراميسو مع تيراميسو اآليس كريم

49,00

IL CESTINO EMPORIO ARMANI CAFFE'
Selection of mixed toasted bread and jam
"تشكيلة من الخبز المحمص والمربي من"أرماني دولشي

29,00

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA

44,00

1 Hot drink, bakery selection, 1 fresh orange juice
 تشكيلة مخبوزات وعصير البرتقال،مشروب ساخن
الطازج
54,00

ESPRESSO
Espresso
اسبرسو

24,00

MACCHIATO
Espresso with milk foam
 مع رغوة الحليب،اسبرسو

24,00

ESPRESSO DOPPIO
Double espresso
اسبرسو مزدوج

30,00

CAPPUCCINO
Cappuccino
كابوتشينو

39,00

ESPRESSO DECAFFEINATO
Decaffeinated espresso
اسبرسو بدون كافين

24,00

CAPPUCCINO DECAFFEINATO
Decaffeinated cappuccino
كابوتشينو بدون كافين

39,00

ESPRESSO DOPPIO DECAFFEINATO
Decaffeinated double espresso
اسبرسو مزدوج بدون كافين

30,00

CIOCCOLATA CALDA CON PANNA
Hot chocolate and whipped cream
شوكوال ساخن مع القشدة المخفوقة

39,00

AMERICANO
American coffee
أميريكانو

33,00

MOKA LOCA
Hot chocolate, espresso and whipped cream
شوكوال ساخن مع القشدة المخفوقة و اإلسبرسو

40,00

MAROCCHINO
Espresso, hot milk, chocolate powder
 ومسحوق الشوكوالتة، الحليب الساخن،اسبرسو

39,00

LATTE MACCHIATO
Hot milk and espresso shot

39,00

ماكياتو الحليب الساخن مع اسبرسو

SPECIALI DELLA CAFFETTERIA / SPECIAL COFFEES
القهوة المميزة

Fresh fruit salad
سلطة الفواكه الطازجه

1 Hot drink, bakery selection, 1 choice of Eggs ,1 freshorange juice
 وعصير،بيض من اختيارك،  تشكيلة مخبوزات، مشروب ساخن
البرتقال الطازج
99,00
For 2 Persons 149.00 AED

ARMANI CAFFE'
Espresso, hot milk and chocolate topping

35,00

CARAMEL SUMMER CAPPUCCINO
Iced cappuccino, cream, caramel and sugar
 كراميل وسكر، كريم،كابتشينو مثلج

40,00

CAFFE' MACCHIATO AL CARAMELLO
Espresso, hot milk and caramel topping
 والكراميل، الحليب الساخن،اسبرسو

33,00

AFFOGATO
Espresso with scoop of vanilla ice cream
اسبريسو مع فانيال ايس كريم

36,00

CAFFÈ FREDDO ALLA NOCCIOLA
Iced espresso, milk with hazelnuts
 اسبرسو المثلج مع الحليب وشراب البندق: كافيه فريدو

30,00

ICED AMERICANO
Iced espresso with chilled water
 األسبرسسو المثلج مع الماء البارد: أيس أميريكانو

33,00

اسبرسو مع الحليب الساخن و صلصة الشوكوالته

TE' E TISANE 'ARMANI/DOLCI' / TEAS AND INFUSIONS 'ARMANI/DOLCI'
تشكيلة شاي ارماني

THE' NERO GRAND YUNNAN
Black tea grand yunnan
الشاي األسود الكبير يونان

40,00

THE' VERDE GUNPOWDER
Gunpowder green tea
الشاي االخضر بالنعناع

40,00

THE' NERO AL CIOCCOLATO
Chocolate black tea
الشاي األسود بالشوكوالته

40,00

THE' NERO AL AGRUME
Black tea with citrus
الشاي األسود مع الحمضيات

40,00

THE' NERO ALLA CANNELLA
Cinnamon black tea
الشاي األسود بالقرفة

40,00

THE' VERDE AL GELSOMINO
Jasmine green tea
شاي األخضر بالياسمين

40,00

THE' NERO AL FIOR D'ARANCIO
Orange flowers black tea
الشاي األسود بزهرة البرتقال

40,00

THE' NERO ALLA ROSA E FIORI DI LOTO
Rose and lotus flowers black tea
الشاي األسود بوردة زهرة اللوتس

40,00

SELEZIONE DI TE E TISANE/ TEAS AND INFUSIONS
تشكيلة من الشاي

THE' NERO ENGLISH BREAKFAST
English breakfast black tea

شاي الفطوراإلنكليزي

30,00

THE' NERO EARL GREY
Black tea earl grey

شاي ايرل غراي

30,00

DOLCI / DESSERTS
الحلويات

LA COLAZIONE / BREAKFAST
الفطور

PROFITTEROLES
With vanilla ice cream, hot chocolate sauce
بروفيتيرول تقدم مع آيس كريم الفانيال وصلصة الشوكوالته الساخنة

54,00

IL TIRAMISÙ CAFFE ARMANI
with Tiramisù ice cream
أرماني كافيه تيراميسو مع تيراميسو اآليس كريم

49,00

PANNA COTTA
Served on strawberry coulis
مع صلصة الفراولة: بانا كوتا

49,00

CROSTATINA
With mixed berry sorbet
تارت الفواكه المشكلة مع كريم وسوربيه الفواكه البرية

58,00

SFOGLIATINA DI MELE CALDA
With custard and cinammon ice cream
تارت التفاح تقدم مع آيس كريم القرفة

44,00

SELEZIONE DI GELATI E SORBETTI
Selection of Ice cream and sorbets
'تشكيلة من اآليس كريم و 'سوربيه

44,00

TORTA DI FORMAGGIO CON MARACUJA
Passion fruit cheese cake and mini meringues
"كعكة الجبن" تشيزكيك" مع الباشن فروت و"المرينغ

49,00

CREMOSO E CROCCANTE AL CIOCCOLATO

49,00

Crispy feuillentine with chocolate chantilly cream
رقائق الشوكوالته المقرمشة مع شانتيلي كريم بنكهة الشوكوالته

SEMIFREDDO AL PISTACCHIO CON BROWNIE
Pistachios semifreddo with brownie
سيميفريدو الفستق مع البراوني

SELEZIONE DI FRUTTA
Selection of fresh fruit
تشكلية من الفاكهة الطازجة

59,00

TORTINO AL CIOCCOLATO
Served with vanilla ice cream
تارت الشوكوال تقدم مع آيس كريم الفانيليا
(serving time 10 minutes) ( دقائق١٠)مدّة الطهو

64,00

BAVARESE AL COCCO
Coconut Bavarian with amaretto biscuits
And mango relish
بافاريزي جوز الهند و بسكويت األماريتو بنكهة المانغا

49,00

MILLEFOGLIE GRIGLIATO CON CREMA
CHANTILLY
Grilled millefeuille with vanilla chantilly cream
and forest fruits jam
'" ميل فيي'' مشوية تقدم مع كريمة الفانيال شانتيلي ومربى التوت البري

54,00

Served from 10.00 to 12.00
12.00  إلى10.00 يقدم من

SALMONE AFFUMICATO
Smoked salmon served on lamb's lettuce with toasted pan brioche and sour cream
 خبز البريوش والكريمة الحامضة،سلمون مدخن يقدم مع سلطة الفاليريان والليمون

80,00

FOCACCIA CON MOZZARELLA E VERDURE GRIGLIATE
Home made focaccia with mozzarella cheese and grilled vegetables
خبز "الفوكاشيا" على الطريقة المنزلية مع جبنة موزاريال الجاموس والخضار المشوية

79,00

CLUB SANDWICH
Marinated chicken with tomato, iceberg lettuce, beef bits, hard boiled eggs and mayonnaise
 البيض المسلوق والمايونيز، اللحم البقري المقدد، الخس،كلوب ساندويش دجاج متبل بالليمون مع الطماطم

79,00

SANDWICH DI SALMONE
Smoked salmon sandwich, served with lamb lettuce and guacamole sauce with mayonnaise
ساندويش السلمون المدخن تقدم مع الخس وصلصة "غواكامولي" المايونيز

79,00

Selezione Uova / Eggs Selection Breakfast
Served from 10.00 to 12.00
12.00  إلى10.00 يقدم من

OMELETTE SEMPLICE
Plain omelette
عجة البيض السادة

34,00

OMELETTE CIPOLLA, FUNGHI, PARMIGIANO
Omelette with onion, mushroom and Parmesan cheese
 الفطر وجبنة البارميزان،عجة البيض مع البصل

46,00

UOVA STRAPAZZATE CON PARMIGIANO E FUNGHI
Scrambled eggs with mushroom and Parmesan cheese
بيض مخفوق مع الجبن والفطر

39,00

54,00

ACQUA MINERALE / MINERAL WATER
المياه المعدنية

38,00

ACQUA ARMANI - GASATA 75cl
Sparkling Armani water 75cl
 المياه الغازية من أرماني75س ل

38,00

UOVO ALLA BENEDICT
Egg benedict with smoked salmon, Parmesan fondue, porcini mushrooms, grilled asparagus
 فطر البورشيني و الهليون المشوي، جبنة البارميزان،بيض بنديكت مع السلمون المدخن

64,00

ACQUA ARMANI - NATURALE 75cl
Still Armani water 75cl
 المياه العادية من أرماني75س ل

28,00

ACQUA ARMANI - GASATA 33cl
Sparkling Armani water 33cl
 المياه الغازية من أرماني33 س ل

28,00

FRITTATA BIANCA CON PEPERONI VERDI, CIPOLLOTTO E PATATE LESSE
Eggs white frittata with capsicums, green onion and steamed potatoes
 البطاطا والبصل األخضر،عجة بياض البيض مع الفلفل األخضر

44,00

ACQUA ARMANI - NATURALE 33cl
Still Armani water 33cl
 المياه العادية من أرماني33 س ل

32,00

ACQUA SAN PELLEGRINO 100cl
Sparkling san pellegrino water 100cl
 المياه الغازية100 س ل

32,00

CROSTONE DI PANE CASERECCIO, CON POLLO, FUNGHI, PANCETTA E UOVA AL TEGAMINO
Country bread crouton with mushrooms, chicken, bacon and sunny side eggs
 و بيض مقلي، لحم البقري المقدد، دجاج، الفطر،الخبز المحمص

62,00

ACQUA PANNA - NATURALE 100cl
Still acqua panna mineral water 100cl
 المياه العادية100 س ل

25,00

ACQUA SAN PELLEGRINO 50cl
Sparkling san pellegrino Water 50cl
 المياه الغازية50 س ل

25,00

SELEZIONE DI UOVA DI ROYALE:SAMLONE, POLLO, PANCETTA E PORCINI
Egg royal selections: chicken, smoked salmon, bacon and mushrooms
 لحم البقري المقدد و فطر، سلمون مدخن، دجاج:بيض مخفوق ثالث نكهات

99,00

ACQUA PANNA - NATURALE 50cl
Still acqua panna mineral Water 50cl
 المياه العادية50 س ل

UOVA POCHET CON SPINACI E TARTUFO
Poached eggs with spinach and truffle
بيض مسلوق بدون قشر مع السبانخ والكمأ

59,00

SOFT DRINKS
المشروبات الغازية

PEPSI COLA / LIGHT

25,00

 بيبسي كوال اليت/بيبسي كوال
7UP / 7 UP LIGHT

ميرندا برتقال

40,00

ريد بول
25,00

 سافن آب اليت/ سافن آب
MIRANDA ORANGE

RED BULL

GINGER ALE

25,00

جينجير أيل
25,00

SODA WATER
ماء الصودا

24,00

ANTIPASTI / STARTERS
المقبالت

CAPRESE
Buffalo mozzarella cheese,
tomato, cold pachino and basil oil sauce
سلطة موزاريال الجاموس والطماطم تقدم مع صلصة
الطماطم وزيت الزيتون بنكهة الريحان

75,00

BURRATA
Burrata cheese with eggplant parmigiana style
crispy anchovies bread croutons and
 جبنة البارميزان،  البذنجان،جبنة البوراتا
"مع الخبز المحمص بالسمك "األنشوفي

89,00

SELEZIONE DI FOCACCINE RIPIENE
Selection of filled mini-focaccia bread
خبز "الفوكاشيا" المحشوعلى الطريقة المنزلية

59,00

CAPESANTE CON PATATE E TARTUFO
Seared scallops, potato lasagna
truffle and potatoes cream
 الكما مع البطاطس بالكريمة، بطاطس،محار البحر

89,00

BRESAOLA
With rocket and cherry tomato salad,
grana padano cheese
شرائح لحم بقري مجفف "بريزاوال" مع الطماطم
 جبنة جرانا بادانو،الصغيرة وسلطة الجرجير

PIATTI PRINCIPALI / MAIN COURSE
األطباق الرئيسية

TARTARA VEGETARIANA
Avocado, tomato, eggplant, olives,
Goat cheese quenelle and couscous
 جبنة، زيتون، باذنجان، طماطم، أفوكادو:تارتارا الخضار
 كسكس،الماعزكونيل

74,00

SALMONE AFFUMICATO
Served on lamb's lettuce with
Toasted pan brioche and sour cream
سلمون مدخن يقدم مع سلطة الفاليريان والليمون
خبز البريوش والكريمة الحامضة

80,00

INSALATA DI POLPO ALLA CATALANA
Catalana octopus salad
with sundried tomatoes dressing
سلطة األخطبوط تقدم مع صلصة الطماطم المجفف

89,00

TARTAR DI TONNO SAKU
Saku tuna tartare, tomatoes brunoise
celeriac cream and olives tapenades

99,00

100,00

CARPACCIO
Beef fillet carpaccio with grana padano cheese,
lamb's lettuce and cherry tomato
 سلطة البقلة والطماطم، جبنة جرانا بادانو،شرائح لحم البقررقيقة

77,00

INSALATE / SALAD
السلطات

INSALATA DI SPINACINI
Pears, goat cheese, pistachios,
Balsamic vinegar and altamura bread croutons
 الفستق الحلبي،سلطة السبانخ مع الجبنة الكابرينو
الخل البلسمي وخبز محمص
INSALATA DI TONNO FRESCO
Coated fresh tuna, mixed salad,
Cherry tomatoes and pickled aubergines
 سلطة،تونا طازجة مع السمسم والفلفل األسود
 طماطم صغيرة وباذنجان،مشكلة

65,00

115,00

MINESTRONE EMPORIO ARMANI
Minestrone with mushrooms and Altamura croutons
 الكرنب الصغير وخبزالمح ّمص،شوربة إمبوريو أرماني الخضار الموسمية

75,00

TRANCIO DI SALMONE ALLA GRIGLIA
Grilled salmon fillet, mashed potato and asparagus
فيليه سمك السلمون المشوي مع البطاطا المهروسة وهليون مشوي

129,00

SPAGHETTI DI GRANO DURO
With cherry tomatoes and basil
سباغتي دي جرانا دورو بالطماطم والريحان

79,00

FILETTO DI MERLUZZO
Cod fillet, corn polenta, olives and tomato sauce
 زيتون مع صلصة البندورة، بولينتا الذرة،سمك القد

119,00

RISOTTO ARMANI MILANO
with saffron threads and Parmesan cheese
 ريسوتو مع الزعفران مع جبنة جرانا بادانوا: ريزوتو أرماني ميالنو

99,00

POLLO AL MATTONE
Grilled chicken, roasted potato and gravy Sauce
دجاج مشوي وبطاطا مع األعشاب المريمية

99,00

LINGUINE
With lobster and mixed seafood
لينغويني مع الكركند وثمار البحر وصلصة الطماطم

تونا ترتار مع الطماطم والكريمة والزيتون المهروس

INSALATA CAESAR EMPORIO ARMANI
Caesar dressing, lemon marinated chicken,
Grana padano flakes and croutons
 دجاج متبل بالليمون خبز، خس طازج،سلطة سيزار
محمص ورقائق جبنة البارميزان مع صلصة سيزار

80,00

INSALATA MEDITERRANEA
Mesclun salad, cucumber, cherry Tomatoes,
Black olives, green olives stuffed with capsicum,
Tuna in oil, 'tropea' red onions and quail eggs
 زيتون أخضر، طماطم صغيرة، خيار،أوراق الخس الخضراء
 بصل أحمر "تروبيا" مع بيض السمان، تونا،وأسود

89,00

PANINI / SANDWICHES
الساندويشات

PESCE E CARNE / FISH AND MEAT
السمك و اللَحم

PASTA E ZUPPE / PASTA AND SOUP
الباستا و الشوربة

200,00

RAVIOLI AL NERO DI SEPPIA
Black ink ravioli stuffed with shrimps
potatoes, burrata cream and tomato coulis
 حبر األخطبوط والبطاطس مع جبنة البوراتا،رافيولي بالقريدس

99,00

TAGLIATELLE
With Bolognese sauce
 باستا مع صلصة بولونيز:تاغلياتيل بولونيز

89,00

LASAGNE CLASSICHE
Bolognese style and Parmesan fondue
الزانيا مع صلصة البولونيز والبارميزان فوندو

89,00

COSTOLETTA ALLA MILANESE
Veal chops Milanese style
"لحم العجل على طريقة "ميالنو

209,00

FILETTO DI MANZO
Grilled beef fillet, potato lasagna, mix vegetables
فيليه لحم بقري مشوي مع صلصة مرق اللَحم

135,00

AGNELLO SCOTTADITO
Grilled lamb chops with spinach
roasted cherry tomatoes
قطع لحم مشوية مع السبانغ والطماطم المشوية

109,00

CONTROFILETTO DI VITELLO
Veal striploin, truffle potato, carrot and mushroom
 البطاطا مع الجزر والفطر، الكمأة،ستريبلوين لحم العجل

125,00

CONTORNI / SIDE DISH
طبق جانبي
ASPARAGI
Roasted asparagus
هليون مشوي

32,00

SPINACI SALTATI
Sauteed spinach
سبانخ سوتيه

25,00

PURE' DI PATATE
Potato pure'
البطاطا المهروسة

25,00

CAPONATA DI VERDURE
Vegetable caponata
كابوناتا الخضار

37,00

PATATA AL FORNO
Roasted potato
بطاطا مح ِمرة

25,00

RUCOLA E POMODORINI
Rocket and cherry tomatoes salad
سلطة الجرجير و الطماطم الصغيرة

25,00

PIZZA
البيتزا

FOCACCIA
With buffalo mozzarella cheese and
grilled vegetables
خبز "الفوكاشيا" على الطريقة المنزلية مع جبنة
موزاريال الجاموس والخضار المشوية

79,00

CLUB SANDWICH
Marinated Chicken with Tomato, Iceberg Lettuce,
Beef Bacon, Hard-Boiled Egg and Mayonnaise
 الخس،كلوب ساندويش دجاج متبل بالليمون مع الطماطم
 البيض المسلوق والمايونيز،اللحم البقري المقدد

79,00

SANDWICH DI SALMONE
Smoked salmon with lamb lettuce,
Guacamole mayonnaise sauce
ساندويش السلمون المدخن تقدم مع الخس وصلصة
"غواكامولي" المايوني

79,00

PANUOZZO AL SALMONE
Panuozzo pizza bread with burrata cream
smoked salmon, sundried tomatoes and rocket salad
 سلمون المدخن،ساندويش على طربقة البيتزا مع جبنة البوراتا
والطماطم المجفف والجرجير

99,00

PANUOZZO CON PATATE AL ROSMARINO
Panuozzo pizza bread with rosemary potatoes
Truffle cream, gorgonzola cheese and turkey ham
ساندويش على طربقة البيتزا مع كريمة الكما
جبنة الغورغنزوال والحبش المدخن

99,00

PANUOZZO CON BUFALA E BRESAOLA
119,00
Panuozzo pizza bread with bresaola, roasted tomatoes
Buffalo mozzarella and parmesan shavings
"ساندويش على طربقة البيتزا مع شرائح لحم بقري مجفف "بريزاوال
جبنة موزاريال الجاموس والبارميزان

MARGHERITA
Tomato, mozzarella and basil
 طماطم وريحان،مارغاريتا موزاريال

74,00

OCEANO
Tomato, mozzarella, squid, shrimps,
Cuttlefish and Mussels
 قريدس وبلح البحر، حبار، طماطم،أوشيانو موزاريال

89,00

FUNGHI
Tomato, mozzarella, champignon mushrooms
and parsley
 فطر وبقدونس، طماطم،فونغي موزاريال

75,00

CAPRICCIOSA
Tomato, mozzarella, black olives, champignons,
Beef salami and artichokes
 سالمي البقر وأرضي شوكي، فطر، زيتون، طماطم،كابريشيوزا موزاريال

82,00

PIZZA EMPORIO ARMANI
Mozzarella, rocket leaves, bresaola and
Parmesan cheese
 جرجير والّلحم المجفف مع البارميزان،بيتزا أرماني موزاريال

82,00

DIAVOLA
Tomato, mozzarella, cherry tomatoes,
Chilly flakes, fennel seeds and beef salami
 وسالمي البقر، حب الش ّمار، ّ فلفل حار، طماطم صغيرة،ديافوال موزاريال

85,00

ORTOLANA
Tomato, mozzarella, eggplant, roasted peppers,
Zucchini and cherry tomatoes
 كوسا والطماطم الصغيرة، فليفلة مشوية، باذنجان،أورتوالنا موزاريال

84,00

CALZONE
Folded Pizza with tomato, mozzarella,
Smoked Turkey and mushrooms
 حبش مدخن والفطر، جبن موزاريال،بيتزا مغلقة مع الطماطم

84,00

