السعر

Antipasti

Price

السعراﺖ الحرارية

أنتيباستﻲ

Calories

Peperoni dolci all’olio d’oliva

55

134

الفلفﻞ الحلو المشوﻲ بزيﺖ الزيتوﻦ
فلفﻞ حلو مشوﻲ بزيﺖ الزيتوﻦ مﻊ كايبر

Melanzane alla Parmigiana

80

879

Julius Salad

65

421

Cecina de León

145

148

مﻻنيز بارمجيانا
الباذنجاﻦ المشوﻲ مﻊ صلصة الطماطﻢ والموزاريﻻ وجبنة
البارميزاﻦ
سلطة يوليوﺲ
سلطة الجرجير والخﺲ والطماطﻢ والبارميزاﻦ وصلصة
اﻷنشوفﻲ مﻊ شرائﺢ اﻷرضﻲ شوكﻲ الطازﺞ
تشيتشينا دﻲ ليونﻲ
لحﻢ بقر غاليسيا المقدد مﻊ الفلفﻞ اﻷسود

Foie Gras

135

350

Gamberi

145

272

Roasted sweet peppers with olive oil and caper berries
Baked Eggplants with tomato sauce, mozzarella,
parmesan and fresh basil
Rocket salad, little gems, tomatoes, parmesan,
shaved artichoke and anchovy dressing
Cured, Peppered Galician beef
Foie gras ballotine, with brioche and berries
Chargrilled king prawns with capers, garlic, butter
and lemon

كبد اﻷوز
بالوتيﻦ كبد اﻷوز بخبز البريوﺶ ومربة التوﺖ
غامبيرﻲ
 مﻊ الكايبر والثوﻢ والزبدة والليموﻦ،ربياﻦ الكبير مشوﻲ

بيتزا

Pizze

Margherita

135

1140

مارغريتا
صلصة الطماطﻢ وبوفالو موزاريﻻ وجبﻦ الكانتاﻞ

Focaccia al Tartufo

240

1289

فووكاتشا بالكمأة
جبنة البارميزاﻦ والكانتاﻞ مﻊ الكمأة الطازجة

Bufalina

150

1193

بوفالينا
 جبنة، جبنة موزاريﻻ، جبنة بوراتا،صلصة طماطﻢ
 طماطﻢ كرزية و ريحاﻦ الطازﺞ، بارميزاﻦ

Tomato sauce, Cantal cheese

Parmesan & Cantal cheese with fresh truﬄe
Tomato sauce, Buﬀalo mozzarella and burrata
cheese with Parmesan, basil, and cherry tomato

Main Course

اﻷطباﻖ الرئيسية

Scaloppina alla Milanese

225

1674

إسكالوﺐ ميﻻنيز
شريحة لحﻢ عجﻞ مقرمشة مقلية مﻊ الليموﻦ والزبدة
والمريمية

Braciole di Agnello

225

1702

براتشولﻲ دﻲ أنييلو
ريﺶ لحﻢ الضأﻦ مﻊ الروزميرﻲ

Pollo alla Brace

165

990

بولو أﻻ بريﺲ
دجاجة كاملة متبلة باﻷعشاﺐ المتوسطية

Spalla di Agnello

425

1531

سباﻻ دﻲ آنجلو
لحﻢ كتﻒ خاروﻒ مﻊ الروزميرﻲ والبلسميﻚ

Tournedo Rossini

425

1427

Filetto di Orata

235

708

Veal chop, crumbed and pan fried with lemon and
sage
Grilled lamb rack with rosemary
Whole roasted baby chicken marinated with
mediterranean herbs
Slowly cooked lamb shoulder with rosemary and balsamic
Beef tenderloin served with foie gras and truﬄe sauce
Sea Bream ﬁllet roasted in the charcoal served with
tomato concasse`

Pasta & Soup

Penne all`Arrabbiata

75

526

Gnocchi alla Sorrentina

90

455

Truﬄe Raviolini

240

313

180

1173

125

774

240

883

Penne pasta with rustic spicy tomato sauce and
smocked red pepper fondue
Homemade potato dumplings with tomato and fresh basil
Daily made pasta ﬁlled with Comte cheese, parsley and
fresh black truﬄe

Lobster & Crab ravioli
Daily made pasta ﬁlled with lobster, crab, fresh ricotta,
mascarpone and chives in a light saﬀron tomato sauce

Risotto alla Milanese
Acquerello aged -1year rice, with Italian saﬀron and aged
24 -month Parmesan

Risotto al Tartufo (Aged Acquerello rice)
Risotto with Parmesan cheese and fresh truﬄe

Side Dish

55

626

Verdura Della Nonna

55

575

Asparagi

65

564

Mixed provencal vegetables with herbs
Grilled asparagus

Bread

Sourdough bread
Focaccia

25
15

Dessert

490

Sicilian cheesecake

95

458

"L'inimitabile" Torta al Limone

75

608

Torta di Mele

85

494

Lemon meringue tart

Apple tart with icecream

بينﻲ ارابياتا
باستا مﻊ صلصة الطماطﻢ الحارة

نيوكﻲ الطماطﻢ والريحاﻦ
دامبلنﻎ مﻊ صلصة الطماطﻢ والريحاﻦ الطازﺞ
ترافﻞ راڨيولينﻲ
باستا طازﺞ تصنﻊ يومياً محشﻲ بالجبﻦ الكومتﻲ
والبقدونﺲ والترافﻞ اﻷسود
لوبستر اند كراﺐ راڨيولﻲ
باستا طازﺞ تصنﻊ يومياً محشﻲ بالكركند والجرجير وجبنة
ماسكاربوﻦ تقدﻢ مﻊ صلصة الطماطﻢ الحارة والثوﻢ
ريزوتو أﻻ ميﻻنيز
ريزوتو "رز أكويريللو معتﻖ" بالزعفراﻦ وجبنة البارميزاﻦ
والطماطﻢ الجمففة
ريزوتو أﻻ ترتوفو
ريزوتو مﻊ جبنة البارميزاﻦ والترافﻞ الطازﺞ

بطاطا مشوية بالروزميرﻲ
بطاطا مشوية بالفرﻦ مﻊ اﻷعشاﺐ والروزميرﻲ
فيردورا ديﻻ نونا
خليﻂ مﻦ الخضار علﻰ الطريقة البروفنسية مﻊ اﻷعشاﺐ
أسباراجﻲ
هليوﻦ مشوﻲ

تشكيﻻﺖ الخبز

خبز الساوردو
فوكاتشيا

340

95

Mascarpone cheescake, blueberry coulis

باستا

1002

Tiramisu

Coﬀee and mascarpone

فيليتو دﻲ اوراتا
فيلﻲ سمﻚ مشوﻲ عﻞ فحﻢ و يقدﻢ مﻊ الطماطﻢ
""كونقاشﻲ

أطباﻖ جانبيﻪ

Rosemary roasted conﬁt potatoes

Baby potatoes oven roasted with fresh rosemary

تورنيدو روسينﻲ
لحﻢ بقر يقدﻢ مﻊ كبد اﻷوز و صلصة الكمأة

الحلوياﺖ

تيراميسو
قهوة مﻊ جبنة الماسكربونﻲ
تشيز كيﻚ سيسلياﻦ
تشيز كيﻚ بجبنة الماسكربونﻲ مﻊ توﺖ البرﻲ
تارﺖ الليموﻦ
كيكة الميرانﻎ بالليموﻦ
تارﺖ بالتفاﺢ
تارﺖ التفاﺢ واللوز تُقدﻢ مﻊ اﻵيﺲ كريﻢ

Fresh pressed juices

عصائر طازجة ضغﻂ

Rosso (33cL)

35

109

Verde (33cL)

35

188

Il Divino (25cL)

35

238

Fresh Orange juice (25cL)

35

236

Fresh Pineapple juice (25cL)

35

321

Fresh Carrot juice (25cL)
Fresh Green apple juice (25cL)

35

193

35

209

Beetroot, carrot, orange and ginger
Green apple, cucumber, spinach and coriander
Orange, lemon, lime and honey infused rosemary

Soft Drinks

Coke (33cL)
Diet Coke (33cL)
Sprite (33cL)
Soda (33cL)
Ginger Beer (33cL)

25
25
25
25
25

Hot Drink

32
32
28

Cappuccino
Caﬀé latte
Americano

Water

20
35
20
35

Aqua Panna (50cL)
Aqua Panna (100cL)
St Pellegrino (50cL)
St Pellegrino (100cL)

روسو
عصير الشمندر والجزر مﻊ البرتقاﻞ والزنجبيﻞ
فيردﻲ
 مﻊ السبانﺦ والكزبرة، والخيار،عصير التفاﺢ اﻷخضر
إﻞ ديفينو
عصير الﻻيﻢ والليموﻦ والبرتقاﻞ مﻊ مزيﺞ العسﻞ
والروزميرﻲ
عصير برتقاﻞ
عصير أناناﺲ
عصير جزر
عصير تفاﺢ أخضر

مشروباﺖ غازية

 ﺲ ﻞ٢٥ كوكاكوﻻ
 ﺲ ﻞ٢٥ كوكاكوﻻ ﻻيﺖ
 ﺲ ﻞ٢٥ سبرايﺖ
 ﺲ ﻞ٣٥ صودا
 ﺲ ﻞ٣٥ بيرة الزنجبيﻞ

167
140
87
0
141

مشروباﺖ ساخنة

كابتشينو
قهوة ﻻتيﻪ
امريكانو

100
124
5

تشكيﻻﺖ المياﻪ

 ﺲ ﻞ٥٠ أكوا بانا
 ﺲ ﻞ١٠٠ أكوا بانا
 ﺲ ﻞ١٠٠ بيللغرينو.ﺲ
 ﺲ ﻞ١٠٠ بيللغرينو.ﺲ

0
0
0
0

Meal Deal 1
السعر

Peperoni dolci

Lightly smoked and roasted Peppers with persillade,
Taggiasca olives and caper berries

Price

180

السعراﺖ الحرارية

بيبرونﻲ دولشﻲ
فلفﻞ حلو مشوﻲ بزيﺖ الزيتوﻦ مﻊ كايبر

Calories
1882

مارغريتا
صلصة الطماطﻢ وجبﻦ الكانتاﻞ

Margherita

Tomato sauce, Cantal cheese

تارﺖ الليموﻦ
كيكة الميرانﻎ بالليموﻦ

Torta al Limone

Lemon meringue tart

Meal Deal 2
السعر

Melanzane alla Parmigiana

Price

Baked Eggplants with tomato sauce, mozzarella,
parmesan and fresh basil

200

السعراﺖ الحرارية
Calories
2359

ميﻻنزانﻲ أﻻ البارميزانا
الباذنجاﻦ المشوﻲ مﻊ صلصة الطماطﻢ والموزاريﻻ
وجبنة البارميزاﻦ

Pollo alla Brace

بولو أﻻ برايﺲ
دجاجة كاملة متبلة باﻷعشاﺐ المتوسطية

Whole roasted baby chicken marinated with
mediterranean herbs

Tiramisu

تيراميسو
قهوة مﻊ جبنة الماسكربونﻲ

Coﬀee and mascarpone

Meal Deal 3
السعر

Julius Salad

Price

Rocket salad, little gems, tomatoes, parmesan,
shaved artichoke and anchovy dressing

250

السعراﺖ الحرارية
Calories
2293

سلطة يوليوﺲ
سلطة الجرجير والخﺲ والطماطﻢ والبارميزاﻦ وصلصة
اﻷنشوفﻲ مﻊ شرائﺢ اﻷرضﻲ شوكﻲ الطازﺞ

Braciole di Agnello

براتشولﻲ دﻲ أنييلو
ريﺶ لحﻢ الضأﻦ مﻊ الروزميرﻲ

Sicilian cheesecake

تشيز كيﻚ سيسلياﻦ
تشيز كيﻚ بجبنة الماسكربونﻲ مﻊ توﺖ البرﻲ

Grilled lamb rack with rosemary

Mascarpone cheescake, blueberry coulis

Order through
mamomichelangeloksa
mamo-michelangelo.com

@mamoriyadh

