
Order through

mamo-michelangelo.com
@mamoriyadh@mamomichelangeloriyadh

Antipasti
Peperoni dolci all’olio d’oliva
Roasted sweet peppers with olive oil and caper berries

Melanzane alla Parmigiana 
Baked eggplant with tomato sauce and Parmesan cheese

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

Burrata Pugliese     
Apulian burrata with tomatoes salad

Cecina de León 
Cured, Peppered Galician beef

Foie Gras
Foie gras ballotine, with brioche and berries

Gamberi
Chargrilled king prawns with capers, garlic, butter 
and lemon

Pizze
Margherita 
Tomato sauce, Cantal cheese

Focaccia al Tartufo
Parmesan & Cantal cheese with fresh truffle

Main Course
Wagyu Tomahawk 
Grilled aged Wagyu beef 

Scaloppina alla Milanese 
Veal chop, crumbed and pan fried with lemon 
and sage

Braciole di Agnello 
Grilled lamb rack with rosemary

Pollo alla Brace 
Whole roasted baby chicken marinated with  
mediterranean herbs

Pasta & Soup
Spaghetti Michelangelo
Spicy tomato sauce, courgette & carrot

Penne all Arrabbiata
Pasta with spicy tomato sauce

Linguine del Mare
Linguine pasta with Lobster, king prawns, scallops 
and octopus in a spicy cherry tomatoes sauce

Gnocchi alla Sorrentina 
Homemade potato dumplings with tomato and 
fresh basil

Garganelli Genovesi 
Garganelli pasta with homemade basil pesto,  
burrata and  green beans

Side Dish
Rosemary roasted confit potatoes
Baby potatoes oven roasted with fresh rosemary

Verdura Della Nonna
Mixed provencal vegetables with herbs

Asparagi
Grilled asparagus

Bread
Sourdough bread
Focaccia

25
15

1002
340

Dessert
Tiramisu
Coffee and mascarpone

Sicilian cheesecake
Mascarpone cheescake, blueberry coulis

"L'inimitabile" Torta al Limone
Lemon meringue tart

Torta di Mele
Apple tart with icecream

Fresh pressed juices
Rosso (33cL)
Beetroot, carrot, orange and ginger
Verde (33cL)
Green apple, cucumber, spinach and coriander
Il Divino (25cL)
Orange, lemon, lime and honey infused rosemary

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

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

15
15
15
15
15

167
140
87
0
141

18
30
18
30

0
0
0
0

24
24
24

100
124
5

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

Cappuccino
Caffé latte
Americano

Hot Drink

Meal Deal 1 

Water

أنتيباستي
الفلفل الحلو المشوي بزيت الزيتون

فلفل حلو مشوي بزيت الزيتون مع كايبر

مالنيز بارمجيانا
الباذنجان المشوي مع صلصة الطماطم وجبنة البارميزان

سلطة يوليوس
وصلصة  والبارميزان  والطماطم  والخس  الجرجير  سلطة 

األنشوفي مع شرائح األرضي شوكي الطازج

بوراتا البوليازية
جبنة البوراتا البوليازية الكريمية مع سلطة الطماطم

تشيتشينا دي ليوني
لحم بقر غاليسيا المقدد مع الفلفل األسود 

كبد األوز 
بالوتين كبد األوز بخبز البريوش ومربة التوت

غامبيري
ربيان الكبير مشوي، مع الكايبر والثوم والزبدة والليمون

بيتزا
مارغريتا

صلصة الطماطم وبوفالو موزاريال وجبن الكانتال

فووكاتشا بالكمأة
جبنة البارميزان والكانتال مع الكمأة الطازجة

األطباق الرئيسية
لحم واغيو الفاخر

لحم واغيو المعتّق المشوي

إسكالوب ميالنيز
والزبدة  الليمون  مع  مقلية  مقرمشة  عجل  لحم  شريحة 

والمريمية

براتشولي دي أنييلو
ريش لحم الضأن مع الروزميري

بولو أال بريس
دجاجة كاملة متبلة باألعشاب المتوسطية

باستا
سباغيتي ميكيل أنجيلو

صلصة الطماطم الحارة مع الكوسة والجزر 

بيني ارابياتا
باستا مع صلصة الطماطم الحارة 

لينغويني ديل ماري
الملكي  والقريدس  الطازج  اللوبستر  مع  لينغويني  باستا 

واإلسقلوب واألخطبوط في صلصة الطماطم الحارة

نيوكي الطماطم والريحان
دامبلنغ مع صلصة الطماطم والريحان الطازج

باستا جينوفيزي
البوراتا  جبنة  مع  الطازج  الريحان  بيستو  مع  باستا 

والفاصوليا الخضراء

أطباق جانبيه
بطاطا مشوية بالروزميري

بطاطا مشوية بالفرن مع األعشاب والروزميري

فيردورا ديال نونا
خليط من الخضار على الطريقة البروفنسية مع األعشاب

أسباراجي
هليون مشوي

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 اآليس كريم

سلطة يوليوس
سلطة الجرجير والخس والطماطم والبارميزان وصلصة 

األنشوفي مع شرائح األرضي شوكي الطازج

بولو أال برايس
دجاجة كاملة متبلة باألعشاب المتوسطية

تيراميسو
قهوة مع جبنة الماسكربوني 

مياه أو المشروبات الغازية 

تشكيالت الخبز
خبز الساوردو

فوكاتشيا

عصائر طازجة ضغط
روسو

عصير الشمندر والجزر مع البرتقال والزنجبيل

فيردي
عصير التفاح األخضر، والخيار، مع السبانخ والكزبرة

إل ديفينو
العسل  مزيج  مع  والبرتقال  والليمون  الاليم  عصير 

والروزميري

عصير برتقال

عصير أناناس

عصير جزر

عصير تفاح أخضر

مشروبات غازية
كوكاكوال ٢٥ س ل

كوكاكوال اليت ٢٥ س ل
سبرايت ٢٥ س ل                                       

صودا ٣٥ س ل
بيرة الزنجبيل ٣٥ س ل

مشروبات ساخنة
كابتشينو

 قهوة التيه
امريكانو

تشكيالت المياه
أكوا بانا ٥٠ س ل

أكوا بانا ١٠٠ س ل
س.بيللغرينو ١٠٠ س ل
س.بيللغرينو ١٠٠ س ل

PriceCalories
السعرات الحراريةالسعر

PriceCalories
السعرات الحراريةالسعر
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Melanzane alla Parmigiana 
Baked eggplant with tomato sauce and
Parmesan cheese
Margherita 
Tomato sauce, Cantal cheese

Torta al Limone
Lemon meringue tart

Water or soft drink

ميالنيز بارمجيانا
باذنجان مشوي مع صلصة الطماطم وجبنة البارميزان

مارغريتا
صلصة الطماطم وجبن الكانتال

تارت الليمون 
كيكة الميرانغ بالليمون

مياه أو المشروبات الغازية

Meal Deal 2 

PriceCalories
السعرات الحراريةالسعر

2001901
Julius Salad
Rocket salad, little gems, tomatoes, parmesan, 
shaved artichoke and anchovy dressing

Pollo alla Brace 
Whole roasted baby chicken marinated with  
mediterranean herbs
Tiramisu
Coffee and mascarpone

Water or soft drink

بوراتا البوليازية
جبنة البوراتا البوليازية الكريمية مع سلطة الطماطم

براتشولي دي أنييلو
ريش لحم الضأن مع الروزميري

تشيز كيك سيسليان
تشيز كيك بجبنة الماسكربوني مع توت البري

مياه أو المشروبات الغازية        

Meal Deal 3 
PriceCalories
السعرات الحراريةالسعر

2503080
Burrata Pugliese     
Apulian burrata with tomatoes salad

Braciole di Agnello 
Grilled lamb rack with rosemary

Sicilian cheesecake
Mascarpone cheescake, blueberry coulis

Water or soft drink


