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

Melanzane alla Parmigiana 
Baked Eggplants with tomato sauce, mozzarella, 
parmesan and fresh basil 

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

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

Bufalina
Tomato sauce, Buffalo mozzarella and burrata 
cheese with Parmesan, basil, and cherry tomato

Main Course
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
Spalla di Agnello
Slowly cooked lamb shoulder with rosemary and balsamic

Tournedo Rossini
Beef tenderloin served with foie gras and truffle sauce

Filetto di Orata
Sea Bream fillet roasted in the charcoal served with 
tomato concasse`

أنتيباستي
الفلفل الحلو المشوي بزيت الزيتون

فلفل حلو مشوي بزيت الزيتون مع كايبر

مالنيز بارمجيانا
وجبنة  والموزاريال  الطماطم  صلصة  مع  المشوي  الباذنجان 

البارميزان

سلطة يوليوس
وصلصة  والبارميزان  والطماطم  والخس  الجرجير  سلطة 

األنشوفي مع شرائح األرضي شوكي الطازج

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

بوفالينا
صلصة طماطم، جبنة بوراتا، جبنة موزاريال، جبنة 

بارميزان ، طماطم كرزية و ريحان الطازج

األطباق الرئيسية
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

سباال دي آنجلو
لحم كتف خاروف مع الروزميري والبلسميك

تورنيدو روسيني
 لحم بقر يقدم مع كبد األوز و صلصة الكمأة 

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

"كونقاشي"

Calories
السعرات الحرارية

1674

1702

990

1531

1427

708

1140

1289

1193

134

879

421

148

350

272

Price
السعر

55

80

65

145

135

145

225

225

165

425

425

235

135

240

150

Order through

Pasta & Soup
Penne all`Arrabbiata
Penne pasta with rustic spicy tomato sauce and 
smocked red pepper fondue 

Gnocchi alla Sorrentina 
Homemade potato dumplings with tomato and fresh basil

Truffle Raviolini 
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
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

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)

167

140

87

0

141

0

0

0

0

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

باستا
بيني ارابياتا

باستا مع صلصة الطماطم الحارة 

نيوكي الطماطم والريحان
دامبلنغ مع صلصة الطماطم والريحان الطازج

 ترافل راڨيوليني 
الكومتي  بالجبن   محشي   يومياً    تصنع   طازج  باستا 

والبقدونس والترافل األسود  
 لوبستر اند كراب راڨيولي 

باستا طازج تصنع  يومياً محشي  بالكركند والجرجير وجبنة 
ماسكاربون تقدم مع صلصة الطماطم الحارة والثوم

ريزوتو أال ميالنيز
البارميزان  وجبنة  بالزعفران  معتق"  أكويريللو  "رز  ريزوتو 

والطماطم الجمففة

ريزوتو أال ترتوفو

ريزوتو مع جبنة البارميزان والترافل الطازج

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

ميالنزاني أال البارميزانا
والموزاريال  الطماطم  صلصة  مع  المشوي  الباذنجان 

وجبنة البارميزان

بولو أال برايس
دجاجة كاملة متبلة باألعشاب المتوسطية

تيراميسو
قهوة مع جبنة الماسكربوني 

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

Calories
السعرات الحرارية

109

188

238

236

321

193

209

490

458

608

494

526

455

313

1173

774

883

1882

بيبروني دولشي 
فلفل حلو مشوي بزيت الزيتون مع كايبر

مارغريتا
صلصة الطماطم وجبن الكانتال

تارت الليمون 
كيكة الميرانغ بالليمون

Meal Deal 2 

Calories
السعرات الحرارية

2359
Melanzane alla Parmigiana
Baked Eggplants with tomato sauce, mozzarella, 
parmesan and fresh basil 

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

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

Margherita 
Tomato sauce, Cantal cheese

Torta al Limone
Lemon meringue tart

سلطة يوليوس
وصلصة  والبارميزان  والطماطم  والخس  الجرجير  سلطة 

األنشوفي مع شرائح األرضي شوكي الطازج

براتشولي دي أنييلو
ريش لحم الضأن مع الروزميري

تشيز كيك سيسليان
تشيز كيك بجبنة الماسكربوني مع توت البري

Meal Deal 3 
Calories

السعرات الحرارية

2293
Julius Salad
Rocket salad, little gems, tomatoes, parmesan, 
shaved artichoke and anchovy dressing

Braciole di Agnello 
Grilled lamb rack with rosemary

Sicilian cheesecake
Mascarpone cheescake, blueberry coulis

25
15

25
25
25
25
25

20
35
20
35

32
32
28

75

90

240

180

125

240

55

55

65

95

95

75

85

35

35

35

35
35
35
35

Price
السعر

180

Price
السعر

200

Price
السعر

250

mamo-michelangelo.com
@mamoriyadhmamomichelangeloksa

626

575

564


