
مرتدیال دي بولونیا (تسمیة المنشأ المحمیة) مقطوعة حدیثًا 17
مع زیتون وجبن بارمیجیانو وخبز فوكاتشا

سلطة ریمیني 14
خس، طماطم، بیض مسلوق، فاصولیا خضراء، أنشوفة (تسمیة المنشأ المحمیة)، تونة وصلصة ھاري

بوراتا آل بیبیتو 14.50
جبن بوراتا كریمي بوزن 150 غ مع بیبیروناتا وطماطم محفوظة

11.50/ 14 / 14 بوكي سلمون / تونة / شمندر 
اختر بین تارتار السلمون أو التونة أو الشمندر، على طبقة من األرز أو الكینوا (+ 1.5) مع أفوكادو وعسل

الماراكویا وبصل مقرمش

كارباتشو دي بویھ 14.90
لحم بقر تندرلوین متبل ومقطوع بشكل رفیع مع جرجیر وجبن بارمیجیانو

كارباتشو دي تونو 17
تونة طازجة مقطوعة بشكل رفیع، متبلة بزیت زیتون ساخن، إكلیل الجبل وصلصة الصویا

17/ 13 بارمیجیانا كالسیكیة أو شیك 
باذنجان مقلي مع صلصة طماطم كریمیة، بروفولونیھ، بارمیجیانو وحبق. اطلبھا كالسیكیة أو شیك مع

بوراتا

مارینارا 13.50
صلصة طماطم كریمیة مع أنشوفة من لیسكاال، زیتون وثوم

مارجریتا 13
صلصة طماطم كریمیة مع جبن فیور دي التیھ وحبق

دیافوال 15
صلصة طماطم كریمیة مع جبن فیور دي التیھ، سالمي (تسمیة المنشأ المحمیة)، ثوم وفلفل حار

بورسكي 16.50
بوركیتا المطعم مع بروفولونیھ وصلصة توناتا

نباتیة 14.50
صلصة طماطم كریمیة مع جبن فیور دي التیھ، فلفل مشوي، طماطم محفوظة، باذنجان مقلي وحبق

إیبیریكا 19
صلصة طماطم كریمیة مع بروفولونیھ وطبقة من لحم الخنزیر اإلیبیري

تارتوفوتیس 24
قشد، جبن فیور دي التیھ، بروفولونیھ وكمأ أسود

تیرامیسو إیلوتزیوني 7.50
ماسكربوني، إسبریسو، بیض، شوكوالتة مبشورة، نبیذ حلو وكانتوتشیني

باناكوتا الموسم 7
اسألنا عن وصفاتنا المبتكرة

تشیز كیك ن. ي 7.50
مع كرامبل باللوز وفراولة محالة

كوالن بالجبنة أو الشوكوالتة 8
كرة من البوظة 4 یورو كل كرة

لة لدى ستیفي 7.50 الحلویات المفضَّ
لة لدیھ. اختر الحلویات التي تفّضلھا یقّدم لنا ستیفانو تشكیلة من الحلویات المفضَّ

بیتزا ملفوفة بالنوتیال 13.50
طبق التحلیة الشھیر للمطعم. بیتزا محشیة بالكثیر من النوتیال إلى جانب البوظة

فیتوتشیني آل راغو 14.90
معكرونة طویلة مع صلصة طماطم ولحم العجل مطبوخ خالل 12 ساعة

كالسیكیة 14 /بالكمأ األسود 17 كافاتیلي سوبر كاربونارا 
مع بیض، غوانتشالي وریكوتا

 رافیولي حسب رغبة الشیف
اسألنا ما ھي آخر أفكار الشیف

الزانیا نوسترا 14.50
طبقات من المعكرونة الطازجة المحشیة بصلصة راغو وبارمیجیانو وبیشامیل

سباغیتي بصلصة راغو والكركند 32
معكرونة مع صلصة طماطم وكركند

مالتالیاتي بالفودكا والكافیار 36
صلصة طماطم كریمیة، قشدة، فودكا وكافیار

ریزوتو آل فونغي بورسیني 17
أرز كارنارولي، بارمیجیانو، زبدة وفطر البورسیني

فاشون 22شیك 21 كالسیكیة 17 كوتولیتا دي بولو  
صدر دجاج حالل مغطى بالخبز المطحون مع بطاطا مقلیة. اطلبھا كالسیكیة أو فاشون (بیض بوشیھ وكمأ أس

شیك مع بوراتا وطماطم

سلمون آل بیزیلي 18
سلمون مشوي مع بوریھ البازالء، مع سبانخ

تالیاتا دي بیتزیتا روسا 25
أنتركوت لحم بقر من فینیتو مع سلطة جرجیر وبطاطا مقلیة

ي ت س ا ب ی ت ن أ ت  ال ب ق م

البیتزا بالعجینة المخمرة

رة یدویًا المعكرونة المحضَّ

األطباق الرئیسیة

الحلویات

زیتون 3
طاكوس بالبارمیجیانو 4.50

طبق صغیر من المرتدیال (تسمیة المنشأ المحمیة) 5.50
رقائق مقلیة 3.20

صحن بطاطا مقلیة 4
صحن بطاطا مقلیة مع جبنة 5.90
صحن بطاطا مقلیة جون واین 7

مع لحم الخنزیر المسحوب وصلصة الشواء والجبنة

صحن كورسو برافاس 7
بطاطا مقلیة مع صلصة الكمأ األسود وسریراتشا

شرائح دجاج حالل  8.50
صدر دجاج حالل مغطى بالخبز المطحون على شكل شرائح

یمكن االختیار بین صلصة سریراتشا أو صلصة الشواء

المقبالت

اختر تحضير البيتزا بطريقة كالزوني +3

البرجر والساندویتش
برجر بالجبن فاموسا داندي 13.50

برجر لحم بقر إیكولوجي أو دجاج حالل بخبز البریوش من البطاطا مع جبنة تشیدر، طماطم، خس وصلصة داندي
الخاصة بنا

ضعف اللحم + 3 / بیكون + 1.50

جون واین برجر 15.50
برجر لحم بقر إیكولوجي أو دجاج بخبز البریوش من البطاطا مع صلصة تشیدر، لحم الخنزیر المسحوب وصلصة

الشواء
ضعف اللحم +3 / بیكون + 1.50

برجر نباتي 12.90
برجر من الفاصولیا، شمندر وأرز كامل بخبز البریوش من البطاطا مع جبنة تشیدر، طماطم، خس وصلصة داندي

الخاصة بنا

دجاج حار حالل  13.50
دجاج حالل بخبز البریوش من البطاطا مع ملفوف، جبنة تشیدر وصلصة سریراتشا

لحم الخنزیر المسحوب 13.50
لحم خنزیر مطبوخ على نار خفیفة خالل 24 ساعة مع صلصلة الشواء وملفوف

بوركیتینو 13.90
بوركیتا المطعم، بروفولونیھ وجرجیر وصلصة توناتا

مع بطاطا مقلية

سبریتز
أبیرول سبریتز 8

أبیرول، بروسیكو، مشروب غازي

كامباري سبریتز 8
كامباري، بروسیكو ومشروب غازي

كورسو سبریتز 8.50
فیرموت روسو، برتقال، بروسیكو ومشروب غازي

لیمونتشیلو سبریتز 8.50
لیمونتشیلو فیرموت بیانكو، بروسیكو ومشروب غازي



18كأس3.90 میریان نیغري 75 سل 
عنب غروناش أسود - تیرا ألتا، إسبانیا

20كأس5 میتزابیتزا 75 سل 
بریمیتیفو سالنتو - بولیا، إیطالیا

39كأس5 أزبیلیكویتا ماغنوم كریانزا 150 سل 
عنب تمبرانیو، غراسیانو وماسویلو - ریوخا، إسبانیا

أزبیلیكویتا كولیكسیون بریفادا 75 سل 34
عنب تمبرانیو، غراسیانو وماسویلو - ریوخا، إسبانیا

نبیذ أحمر

كوب بیرة ھینیكن مباشرة من المصنع 3.50
كأس بیرة ھینیكن مباشرة من المصنع 5

ھینیكن 0.0 3.90
قنینة میاه مستدامة 50 سل 2

میاه غازیة فیشي كاتاالن 50 سل 3
المرطبات 2.95

كوب عصیر لیمون طبیعي 3
لیموناضة المطعم 3.50

المشروبات

إسبریسو 1.90
أمریكانو 2

كورتادو 2.10
التیھ / قھوة وحلیب 2.40

كابتشینو 2.50
شاي 2.50

فطور إنجلیزي، شاي أخضر، نعناع أو بابونج

الشوكوالتة الساخنة 3.50
كاكاوالت 2.85

القھوة والمشروبات الساخنة

النبیذ الغازي
22 تشینزانو بروسیكو 75 سل 5.50

تیرسیر دي ال كریو بروت ناتور كافا 75 سل 19.50
موم غراند كوردون 75 سل 49

الكافیتیریا

خبز محمص مع زبدة ومربى التین 2.50
كرواسان إیطالي 1.90

كرواسان محشي على الفور 3.90
كرواسان إیطالي محشي بالنوتیال أو كریمة الماسكربوني

كرواسان بروشوتو مطبوخ وبروفولونیھ 4
بومبولوني - دونات 1.90

بومبولوني محشي على الفور 3.90
بونیویلو إیطالي محشي بالنوتیال أو كریمة الماسكربوني

قطعة باستا فروال 6.50

 من الساعة 9.30 صباًحا حتى الساعة 1.00
ظهًرا ومن الساعة 4.00 عصًرا حتى اإلغالق

6 بوراتا، طماطم وحبق 4
8 مرتدیال دي بولونیا (تسمیة المنشأ المحمیة) 5

6 بروشوتو مطبوخ وجبنة 4
11 لحم الخنزیر اإلیبیري 6

البانیني البارد

 من الساعة 9.30 صباًحا حتى الساعة 1.00
ظهًرا ومن الساعة 4.00 عصًرا حتى اإلغالق

6 بروشوتو مطبوخ وبروفولونیھ 4
6 بروفولونیھ وطماطم مشویة 4

6 بوركیتا، بروفولونیھ وجرجیر 4
5 عجة 3

بیكیني ھام وجبنة بخبز البرجر 5

البانیني الساخن

سلة خبز وزیت / خل بلسمیك 3.90
خبز بومودورو 3.90

فوكاتشا حدیثة التحضیر 8.50

الخبز

الكوكتیالت واللیكور
كامباري تونیك 7

جن تونیك من سیغرامز 8
جن تونیك من بولدوغ 10

لیمونتشیلو 60 مل 4
غرابا 60 مل 5

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

تشینزانو روسو أو بیانكو 100 مل 4
تشینزانو بیتر 4.50

نبیذ وردي
17 بورن روزیھ 75 سل 4

عنب غروناش وتمبرانیو - بینیدیس، إسبانیا

ستودیو باي میرافال 75 سل 32
عنب سانسو وغروناش وتینتا - كوت دو بروفانس، فرنسا

نبیذ أبیض
16كأس3.50 میلیور 75 سل 

عنب فیردیخو - رویدا، إسبانیا

17 سان ماركو 75 سل 4
عنب بینو غریجیو - فینیتو، إیطالیا

فینیاریتس بالنكو 75 سل 21
تشاریلو - بینیدیس، إسبانیا

نبیذ دون كحول
ناتوریو تینتو 75 سل 18

ناتوریو روزیھ 75 سل 18
ناتوریو موسكا بالنكو 75 سل 18

 من الساعة 9.30 صباًحا حتى الساعة 1.00 ظهًرا
ومن الساعة 4.00 عصًرا حتى اإلغالق

دي جي سیت باي إیغوسیتو
 كل یوم سبت من الساعة 5.00 عصًرا حتى اإلغالق

((حسب التوافر

 كل یوم جمعة من الساعة 5.00 عصًرا حتى اإلغالق
((یشمل تنسیق النبیذ والتاباس

كورسو كوكتیل فرایداي


