الحلويات

م ق ب ال ت أ ن ت ي ب ا س ت ي

تيراميسو إيلوتزيوني 7.50
ماسكربوني ،إسبريسو ،بيض ،شوكوالتة مبشورة ،نبيذ حلو وكانتوتشيني

مرتديال دي بولونيا (تسمية المنشأ المحمية) مقطوعة حديًثا 17
مع زيتون وجبن بارميجيانو وخبز فوكاتشا

باناكوتا الموسم 7
اسألنا عن وصفاتنا المبتكرة

سلطة ريميني 14
خس ،طماطم ،بيض مسلوق ،فاصوليا خضراء ،أنشوفة (تسمية المنشأ المحمية) ،تونة وصلصة هاري

تشيز كيك ن .ي 7.50
مع كرامبل باللوز وفراولة محالة
كوالن بالجبنة أو الشوكوالتة 8
كرة من البوظة  4يورو كل كرة
الحلويات المفَّضلة لدى ستيفي 7.50
يقّد م لنا ستيفانو تشكيلة من الحلويات المفَّضلة لديه .اختر الحلويات التي تفّضلها
بيتزا ملفوفة بالنوتيال 13.50
طبق التحلية الشهير للمطعم .بيتزا محشية بالكثير من النوتيال إلى جانب البوظة

المقبالت
زيتون 3
طاكوس بالبارميجيانو 4.50
طبق صغير من المرتديال (تسمية المنشأ المحمية) 5.50
رقائق مقلية 3.20
صحن بطاطا مقلية 4
صحن بطاطا مقلية مع جبنة 5.90
صحن بطاطا مقلية جون واين 7
مع لحم الخنزير المسحوب وصلصة الشواء والجبنة
صحن كورسو برافاس 7
بطاطا مقلية مع صلصة الكمأ األسود وسريراتشا
8.50
شرائح دجاج حالل
صدر دجاج حالل مغطى بالخبز المطحون على شكل شرائح
يمكن االختيار بين صلصة سريراتشا أو صلصة الشواء

سبريتز
أبيرول سبريتز 8
أبيرول ،بروسيكو ،مشروب غازي
كامباري سبريتز 8
كامباري ،بروسيكو ومشروب غازي
كورسو سبريتز 8.50
فيرموت روسو ،برتقال ،بروسيكو ومشروب غازي
ليمونتشيلو سبريتز 8.50
ليمونتشيلو فيرموت بيانكو ،بروسيكو ومشروب غازي

البيتزا بالعجينة المخمرة

اختر تحضير البيتزا بطريقة كالزوني 3+

مارينارا 13.50
صلصة طماطم كريمية مع أنشوفة من ليسكاال ،زيتون وثوم
مارجريتا 13
صلصة طماطم كريمية مع جبن فيور دي التيه وحبق
ديافوال 15
صلصة طماطم كريمية مع جبن فيور دي التيه ،سالمي (تسمية المنشأ المحمية) ،ثوم وفلفل حار
بورسكي 16.50
بوركيتا المطعم مع بروفولونيه وصلصة توناتا

بوراتا آل بيبيتو 14.50
جبن بوراتا كريمي بوزن  150غ مع بيبيروناتا وطماطم محفوظة
بوكي سلمون  /تونة  /شمندر 11.50/ 14 / 14
اختر بين تارتار السلمون أو التونة أو الشمندر ،على طبقة من األرز أو الكينوا ( )1.5 +مع أفوكادو وعسل
الماراكويا وبصل مقرمش
كارباتشو دي بويه 14.90
لحم بقر تندرلوين متبل ومقطوع بشكل رفيع مع جرجير وجبن بارميجيانو
كارباتشو دي تونو 17
تونة طازجة مقطوعة بشكل رفيع ،متبلة بزيت زيتون ساخن ،إكليل الجبل وصلصة الصويا

نباتية 14.50
صلصة طماطم كريمية مع جبن فيور دي التيه ،فلفل مشوي ،طماطم محفوظة ،باذنجان مقلي وحبق

بارميجيانا كالسيكية أو شيك 17/ 13
باذنجان مقلي مع صلصة طماطم كريمية ،بروفولونيه ،بارميجيانو وحبق .اطلبها كالسيكية أو شيك مع
بوراتا

إيبيريكا 19
صلصة طماطم كريمية مع بروفولونيه وطبقة من لحم الخنزير اإليبيري

المعكرونة المحَّضرة يدوًيا

تارتوفوتيس 24
قشد ،جبن فيور دي التيه ،بروفولونيه وكمأ أسود

فيتوتشيني آل راغو 14.90
معكرونة طويلة مع صلصة طماطم ولحم العجل مطبوخ خالل  12ساعة

كافاتيلي سوبر كاربونارا

البرجر والساندويتش
مع بطاطا مقلية

برجر بالجبن فاموسا داندي 13.50
برجر لحم بقر إيكولوجي أو دجاج حالل بخبز البريوش من البطاطا مع جبنة تشيدر ،طماطم ،خس وصلصة داندي
الخاصة بنا
ضعف اللحم  / 3 +بيكون 1.50 +
جون واين برجر 15.50
برجر لحم بقر إيكولوجي أو دجاج بخبز البريوش من البطاطا مع صلصة تشيدر ،لحم الخنزير المسحوب وصلصة
الشواء
ضعف اللحم  / 3+بيكون 1.50 +
برجر نباتي 12.90
برجر من الفاصوليا ،شمندر وأرز كامل بخبز البريوش من البطاطا مع جبنة تشيدر ،طماطم ،خس وصلصة داندي
الخاصة بنا
13.50
دجاج حار حالل
دجاج حالل بخبز البريوش من البطاطا مع ملفوف ،جبنة تشيدر وصلصة سريراتشا
لحم الخنزير المسحوب 13.50
لحم خنزير مطبوخ على نار خفيفة خالل  24ساعة مع صلصلة الشواء وملفوف
بوركيتينو 13.90
بوركيتا المطعم ،بروفولونيه وجرجير وصلصة توناتا

مع بيض ،غوانتشالي وريكوتا

كالسيكية / 14بالكمأ األسود 17

رافيولي حسب رغبة الشيف
اسألنا ما هي آخر أفكار الشيف
الزانيا نوسترا 14.50
طبقات من المعكرونة الطازجة المحشية بصلصة راغو وبارميجيانو وبيشاميل
سباغيتي بصلصة راغو والكركند 32
معكرونة مع صلصة طماطم وكركند
مالتالياتي بالفودكا والكافيار 36
صلصة طماطم كريمية ،قشدة ،فودكا وكافيار

األطباق الرئيسية
ريزوتو آل فونغي بورسيني 17
أرز كارنارولي ،بارميجيانو ،زبدة وفطر البورسيني

كالسيكية  17فاشون 22شيك 21
كوتوليتا دي بولو
صدر دجاج حالل مغطى بالخبز المطحون مع بطاطا مقلية .اطلبها كالسيكية أو فاشون (بيض بوشيه وكمأ أس
شيك مع بوراتا وطماطم
سلمون آل بيزيلي 18
سلمون مشوي مع بوريه البازالء ،مع سبانخ
تالياتا دي بيتزيتا روسا 25
أنتركوت لحم بقر من فينيتو مع سلطة جرجير وبطاطا مقلية

المشروبات

الكوكتيالت والليكور

كوب بيرة هينيكن مباشرة من المصنع 3.50

كامباري تونيك 7

كأس بيرة هينيكن مباشرة من المصنع 5

جن تونيك من سيغرامز 8

هينيكن 3.90 0.0
قنينة مياه مستدامة  50سل 2

مياه غازية فيشي كاتاالن  50سل 3

المرطبات 2.95
كوب عصير ليمون طبيعي 3
ليموناضة المطعم 3.50

نبيذ دون كحول
ناتوريو تينتو  75سل 18

ناتوريو روزيه  75سل 18

ناتوريو موسكا بالنكو  75سل 18

القهوة والمشروبات الساخنة
إسبريسو 1.90

الكافيتيريا

من الساعة  9.30صباًح ا حتى الساعة  1.00ظهًر ا
ومن الساعة  4.00عصًر ا حتى اإلغالق

خبز محمص مع زبدة ومربى التين 2.50
كرواسان إيطالي 1.90
كرواسان محشي على الفور 3.90
كرواسان إيطالي محشي بالنوتيال أو كريمة الماسكربوني
كرواسان بروشوتو مطبوخ وبروفولونيه 4
بومبولوني  -دونات 1.90
بومبولوني محشي على الفور 3.90
بونيويلو إيطالي محشي بالنوتيال أو كريمة الماسكربوني
قطعة باستا فروال 6.50

البانيني البارد

أمريكانو 2
كورتادو 2.10
التيه  /قهوة وحليب 2.40
كابتشينو 2.50

من الساعة  9.30صباًح ا حتى الساعة 1.00
ظهًر ا ومن الساعة  4.00عصًر ا حتى اإلغالق

بوراتا ،طماطم وحبق 6 4

مرتديال دي بولونيا (تسمية المنشأ المحمية) 8 5
بروشوتو مطبوخ وجبنة 6 4

شاي 2.50
فطور إنجليزي ،شاي أخضر ،نعناع أو بابونج

لحم الخنزير اإليبيري 11 6

كاكاوالت 2.85

البانيني الساخن

الشوكوالتة الساخنة 3.50

كورسو كوكتيل فرايداي

كل يوم جمعة من الساعة  5.00عصًرا حتى اإلغالق
)(يشمل تنسيق النبيذ والتاباس

دي جي سيت باي إيغوسيتو
كل يوم سبت من الساعة  5.00عصًرا حتى اإلغالق
)(حسب التوافر

من الساعة  9.30صباًح ا حتى الساعة 1.00
ظهًر ا ومن الساعة  4.00عصًر ا حتى اإلغالق

بروشوتو مطبوخ وبروفولونيه 6 4
بروفولونيه وطماطم مشوية 6 4

جن تونيك من بولدوغ 10
ليمونتشيلو  60مل 4
غرابا  60مل 5

تيكيال إسبولون ،جرعة واحدة  60مل 7
فودكا راشن ستاندرد  60مل 5

تشينزانو روسو أو بيانكو  100مل 4
تشينزانو بيتر 4.50

نبيذ أحمر
ميريان نيغري  75سل 18كأس3.90
عنب غروناش أسود  -تيرا ألتا ،إسبانيا
ميتزابيتزا  75سل 20كأس5
بريميتيفو سالنتو  -بوليا ،إيطاليا
أزبيليكويتا ماغنوم كريانزا  150سل 39كأس5
عنب تمبرانيو ،غراسيانو وماسويلو  -ريوخا ،إسبانيا
أزبيليكويتا كوليكسيون بريفادا  75سل 34
عنب تمبرانيو ،غراسيانو وماسويلو  -ريوخا ،إسبانيا

نبيذ أبيض

ميليور  75سل 16كأس3.50
عنب فيرديخو  -رويدا ،إسبانيا
سان ماركو  75سل 17 4
عنب بينو غريجيو  -فينيتو ،إيطاليا
فينياريتس بالنكو  75سل 21
تشاريلو  -بينيديس ،إسبانيا

نبيذ وردي

بوركيتا ،بروفولونيه وجرجير 6 4

بورن روزيه  75سل 17 4
عنب غروناش وتمبرانيو  -بينيديس ،إسبانيا

بيكيني هام وجبنة بخبز البرجر 5

ستوديو باي ميرافال  75سل 32
عنب سانسو وغروناش وتينتا  -كوت دو بروفانس ،فرنسا

عجة 5 3

الخبز

سلة خبز وزيت  /خل بلسميك 3.90
خبز بومودورو 3.90
فوكاتشا حديثة التحضير 8.50

النبيذ الغازي

تشينزانو بروسيكو  75سل 22 5.50

تيرسير دي ال كريو بروت ناتور كافا  75سل 19.50

موم غراند كوردون  75سل 49

