Antipasti

السعر

Price

آنتﻲ باستﻲ

السعراﺖ الحرارية
Calories

48

541

55

133

80

779

ميﻻنزانﻲ أﻻ البارميزانا
الباذنجاﻦ المشوﻲ مﻊ صلصة الطماطﻢ وجبنة البارميزاﻦ

75

297

Insalata di Finocchi Freschi (Fennel Salad)

65

294

Insalata di Barbabietole (Beetroot Salad)

80

298

سلطة جوليوﺲ
سلطة الجرجير والخﺲ والطماطﻢ والبارميزاﻦ وصلصة اﻷنشوفﻲ
مﻊ شرائﺢ نباﺖ الخرشوﻒ الطازﺞ
)سلطة فينيﻞ( انسالتا دﻲ فينوشﻲ فرسشﻲ
شمر طازﺞ مقطّﻊ يدويًا مﻊ اﻷفوكادو والطماطﻢ والتفاﺢ والجوز مﻊ
صلصة العسﻞ
سلطة الشمندر
 الطماطﻢ, سلطة الشمندر الذهبﻲ المطبوﺦ ببﻂء مﻊ جبﻦ الماعز
. وصلصلة الرماﻦ, الخﺲ, الفوﻞ السودانﻲ,الكرزية

Carcioﬁ

95

265

Panisse

Crispy chickpea, Parmesan and rosemary fritters

بانﻲ
أصابﻊ البارميزاﻦ مﻊ الحمﺺ مقلية تُقدﻢ مﻊ الطماطﻢ المجففة

served with sun-dried tomato dip

Peperoni dolci all’olio d’oliva

بيبرونﻲ دوتشﻲ الوليو دوليڨا
فلفﻞ حلو مشوﻲ بزيﺖ الزيتوﻦ مﻊ كرز الكبار

Lightly smoked and roasted peppers with
persillade, olives and caper berries

Melanzane alla Parmigiana
Baked eggplants with tomato sauce, Mozzarella,
Parmesan and fresh basil

Julius Salad
Little gems & Rocket salad, tomatoes, Parmesan,
shaved artichoke with creamy anchovy dressing
Hand cut fresh fennel with avocado, tomatoes,
apple and walnuts with honey dressing

Slow cooked golden beetroot, goat cheese, pine
nuts, baby gem & cherry tomatoes with
pomegranate dressing

Baby artichoke salad, with 24 months aged
Parmesan, lemon dressing & Cantabrian anchovies

Burrata Pugliese
Creamy Apulian Burrata cheese with tomato and
basil

Cecina de Leon

95

326

145

215

145

627

110

332

75

534

95

665

160

527

130

443

140

421

145

613

155

748

125

677

كارشيوفﻲ
نباﺖ الخرشوﻒ الطازﺞ مﻊ جبنة البارميزاﻦ المعتقﻪ وصلصة
.الليموﻦ
بوراتا بوليازﻲ
جبنة البوراتا مﻦ بولياﻦ مﻊ سلطة الطماطﻢ الطازﺞ
سيسينا دﻲ ليوﻦ
لحﻢ بقر غاليسيا المقدد مﻊ الفلفﻞ اﻷسود
فواقرا
كبد اﻷوز بخبز البريوﺶ والتوﺖ

Cured, peppered Galician beef

Foie gras
Foie gras ballotine, with brioche and raspberries coulis

Carpaccio di Manzo
Beef carpaccio with artichokes cream, marinated
mushrooms, rocket leaves and parmesan ﬂakes

Vitello Tonnato
Slow cooked veal loin with tuna sauce, baby leaves
and caper berries

Farci
Baby peppers ﬁlled with Wagyu beef and veal,
served with smoked pepper aioli

Mamo Tartare
Freshly chopped beef tenderloin with shallots,
parlsey , egg, capers, tomatoes, spice and truﬄe

Tuna Tartare
Nicoise style raw Spanish tuna tartare served
with quail egg, green bean puree, anchovies and
olives

Tartare di Orata
Fresh hand cut Mediterranean Sea Bream dressed
with crunchy vegetables and citrus dressing

Polpo
Slow cooked octopus with saﬀron potatoes & spicy
sundried tomato, capers & olives

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

Provençale Calamari
Charcoal grilled baby squid served with a tomato
Provençal sauce with herbs and olives

كارباتشو دﻲ مانزو
شرائﺢ رفيعة مﻦ اللحﻢ البقرﻲ وكريمة نباﺖ الخرشوﻒ يقدﻢ مﻊ
أوراﻖ الجرجير والفطر المتبﻞ ورقائﻖ البارميزاﻦ
ڨتيلو توناتو
لحﻢ عجﻞ مطهو ببﻂء مﻊ صلصة التوناتو ومزيﺞ مﻦ نباﺖ الكبار
.المجفﻒ وكرز الكبار مﻊ الليموﻦ
فارسﻲ
صغار الفلفﻞ اﻷخضر المحشوة بلحﻢ الواغيو ولحﻢ العجﻞ يقدﻢ
.مﻊ الفلفﻞ المدخﻦ
مامو تارتار
البقدونﺲ, شرائﺢ لحﻢ التندرلويﻦ الرفيعة الطازجة مﻊ الكراﺚ
.الطماطﻢ مﻊ البهاراﺖ و الترافﻞ الطازﺞ, نباﺖ الكبار,
تونا تارتار
قطﻊ التونة المقطعة وبيﺾ السماﻦ وزيتوﻦ التاجياسكا وشرائﺢ
اﻷرضﻲ شوكﻲ
سﻲ برييﻢ كاربتشو
شرائﺢ سمﻚ البحر المتوسﻂ الطازﺞ متبﻞ بالليموﻦ والخضار
المقرمشة
بولبو
اﻷخطبوﻂ المطبوﺦ ببﻂء مﻊ البطاطا والزعفراﻦ وصلصة
 والزيﺖ الزيتوﻦ،الطماطﻢ الحار
غامبيرﻲ
 مﻊ الكبار والثوﻢ والزبدة والليموﻦ،روبياﻦ مشوﻲ
بروفينسﻞ كاﻻمارﻲ
حبار صغير مشوﻲ علﻰ الفحﻢ يقدﻢ مﻊ صلصة طماطﻢ
البروفينسﻞ و اﻷعشاﺐ والزيتوﻦ

Pizze

بيزا

Margherita

135

1023

260

1078

Tomato sauce, Mozzarella, Cantal cheese and oregano

Focaccia al Tartufo

Parmesan & Cantal cheese, Mozzarella with fresh truﬄe

150

Bufalina

1165

Tomato sauce, Buﬀalo Mozzarella, Burrata cheese,
Parmesan, basil, and cherry tomato

مارغريتا
بيزا مارغاريتا مﻊ صلصة الطماطﻢ و موزاريﻻ البافالو وجبﻦ الكانتاﻞ
فووكاتشا الترافﻞ
جبنة البارميزاﻦ والكانتاﻞ مﻊ الترافﻞ الطازﺞ
بوفالينا
صلصة الطماطﻢ وجبنة الموزاريﻻ والبوراتا و موزاريﻻ البافالو
والريحاﻦ مﻊ البارميزاﻦ والطماطﻢ الكرزية

Mamo Signature

اطباﻖ مامو المميزة

Spaghetti with fresh Black Truﬄe

350

690

240

668

Risotto al Tartufo (Aged Acquerello rice)

240

858

Linguine dal Mare

225

822

Fresh spaghetti, truﬄe cream, Cantal cheese and
fresh black truﬄe

Truﬄe Raviolini
Home made pasta ﬁlled with Comte cheese , parsley
and fresh black truﬄe
Risotto with Parmesan cheese and fresh truﬄe

Fresh squid ink Linguine with lobster, king prawns,
scallops, octopus in a spicy cherry tomato sauce

سباغيتﻲ ترافﻞ
سباغيتﻲ طازجة مﻊ كريمة الترافﻞ وجبنة الكانتاﻞ و قطﻊ
.الترافﻞ الطازﺞ
ترافﻞ راڨيولينﻲ
باستا طازﺞ تصنﻊ يومياً محشوة بجبﻦ الكومتﻲ والبقدونﺲ
والترافﻞ اﻷسود
ريزوتو أﻻ ترتوفو
ريزوتو مﻊ جبنة البارميزاﻦ والترافﻞ الطازﺞ
لينغوينﻲ ديﻞ مار
باستا لينغوينﻲ مﻊ الكركند الطازﺞ والقريدﺲ الملكﻲ
واﻷخطبوﻂ والمحار مﻊ صلصة الطماطﻢ الحارة

Main Course

اﻷطباﻖ الرئيسية

Tournedo Rossini

495

1599

285

1530

350

2410

425

2618

Beef tenderloin served with foie gras and truﬄe sauce

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

Braciole di Agnello
Grilled lamb rack with rosemary

Spalla di Agnello

Slowly cooked lamb shoulder with rosemary and balsamic

Pollo alla Brace

165

767

550

1562

325

1392

995

3133

Grilled whole baby chicken with cherry tomatoes and garlic

Wagyu Ribeye
Charcoal grilled Australian wagyu served with beef jus

Aged Angus Ribeye
Charcoal grilled Angus Ribeye served with beef jus

Wagyu Tomahawk 1.7 kg

Charcoal grilled top - quality tender Wagyu Tomahawk
served with beef juice

235

Filetto di Orata

930

Sea Bream ﬁllet roasted over charcoal with virgin tomato
sauce

Fish of the day - special market price
Ask our waiters for daily suggestions

Contorni

تورنيدو روسينﻲ
لحﻢ تندرلويﻦ يقدﻢ مﻊ كبد اﻹوز وصلصة الترافﻞ
سكالوبينا أﻻ ميﻻنيز
شريحة لحﻢ عجﻞ مقرمشة مقلية مﻊ الليموﻦ والزبدة والميرمية
براتشولﻲ دﻲ آنييلو
ريﺶ لحﻢ الضأﻦ مﻊ إكليﻞ الجبﻞ
سباﻻ دﻲ آنييلو
كتﻒ خاروﻒ مطبوﺦ مﻊ إكليﻞ الجبﻞ والبلسمﻚ
بولو أﻻ براتشﻰ
دجاﺞ كامﻞ متبﻞ بالطماطﻢ الكرزﻲ والثوﻢ
لحﻢ واغيو رﺐ آﻲ
لحﻢ واغيو أسترالﻲ مطبوﺦ ببﻂء علﻰ الفحﻢ يقدﻢ مﻊ صلصلة اللحﻢ
لحﻢ آنجوﺲ رﺐ آﻲ
.لحﻢ آنجوﺲ رﺐ آﻲ مشوﻲ يقدﻢ مﻊ عصارة اللحﻢ
 كجﻢ١٫٧ واغيو توماهوﻚ
واغيو توماهوﻚ طرﻲ عالﻲ الجودة مطهو ببﻂء علﻰ الفحﻢ يقدﻢ
مﻊ صلصة اللحﻢ
فيليتو دﻲ أوراتا
فيلﻲ سمﻚ دنيﺲ مشوﻲ علﻰ الفحﻢ مﻊ صلصة الطماطﻢ
والريحاﻦ
سمﻚ مﻦ إختيار اليوﻢ
.إسأﻞ مقدﻢ الطعاﻢ عﻦ أفضﻞ إقتراحاﺖ اليوﻢ

اﻷطباﻖ النباتية

Risotto alla Milanese

125

745

ريزوتو أﻻ ميﻻنيز
ريزوتو بالزعفراﻦ وجبنة البارميزاﻦ والطماطﻢ المجففة

90

660

75

658

سباغيتﻲ ميكيﻞ أنجيلو
صلصة طماطﻢ الحارة مﻊ الكوسا والجزر والفلفﻞ الحلو والفلفﻞ
الحار الطازﺞ
بينﻲ ارابياتا
باستا مﻊ صلصة الطماطﻢ الحارة والثوﻢ وزيﺖ الزيتوﻦ والبقدونﺲ

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

Spaghetti Michelangelo
Spaghetti pasta with red pepper, green courgettes and
carrots in rustic spicy tomato sauce

Pasta all’Arrabbiata

Fresh pasta with rustic spicy tomato sauce and smoked
red pepper fondue

Rigatoni con Polpette

115

835

Rigatoni with meat balls in tomato sauce and Pecorino

ريغاتونﻲ كوﻦ بولبيتﻲ
كراﺖ لحﻢ العجﻞ مﻊ صلصة الطماطﻢ الغنية وجبﻦ البكورينو

90

735

75

690

95

676

65

670

بﻲ. او.سباغيتﻲ اﻲ
سباغيتﻲ مﻊ الثوﻢ والفلفﻞ الحار وزيﺖ الزيتوﻦ

65

278

55

216

Asparagi

85

153

Truﬄe Asparagi

95

165

65

96

روزميرﻲ روسﺖ كونفﻲ بوتيتوﺲ
حباﺖ بطاطا صغيرة مشوية ومحمرة بالفرﻦ مﻊ إكليﻞ الجبﻞ الطازﺞ
فيردورﻰ ديﻻ نونا
تشكيلة مﻦ الخضار علﻰ الطريقة البروفنسية مﻊ اﻷعشاﺐ
آسباراجﻲ
هليوﻦ مشوﻲ
آسبراجﻲ الترافﻞ
هليوﻦ مشوﻲ مﻊ جبنة البارميزاﻦ و ترافﻞ الزبدة الطازجة
بروكولينﻲ
بروكلﻲ مطهو بالبخار مﻊ الثوﻢ وزيﺖ الزيتوﻦ البكر

85

662

Gnocchi alla Sorentina
Homemade potato dumplings with tomato and fresh basil

Gnocchi alla Salvia
Homemade potato dumplings with sage and butter

Pasta alla Genovese
Fresh pasta with home made basil pesto, Burrata cream, 24
month aged parmesan , roasted pine nuts and basil

Spaghetti Aglio, Olio e Peperoncino
Fresh spaghetti with Mediterranean ﬂavors, garlic,
fresh red chili, parsely and -24month aged Parmesan

Rosemary roasted conﬁt potatoes
Oven roasted baby potatoes with fresh rosemary

Verdure della Nonna
Mixed Provencal vegetables with herbs
Grilled asparagus

Grilled asparagus with parmesan truﬄe butter

Broccolini
Steamed and sautéed broccolini with garlic, extra virgin
olive oil and fresh chilly

Patate Fondenti

نيوكﻲ أﻻ سورنتينا
زﻻبية البطاطا محلية الصنﻊ مﻊ صلصة الطماطﻢ والريحاﻦ الطازﺞ
نيوكﻲ أﻻسلڨيا
زﻻبية البطاطا محلية الصنﻊ مﻊ الطماطﻢ والمريمية الطازجة
تروفﻲ آﻻ جينوفيسﻰ
 كريمة،معكرونة التروفﻲ محلية الصنﻊ مﻊ صلصة البيستو
. والصنوبر المحمﺺ,جبنة بارميزاﻦ معتقة, البوراتا

بطاطﻲ فوندنتﻲ
بطاطا مهروسة بالترافﻞ

Truﬄe mashed potatoes

Dolci

الحلوياﺖ

L`inimitabile torta al Limone

75

581

110

823

75

496

95

570

85

612

85

445

55

450

Lemon meringue tart

Tiramisu
Coﬀee and mascarpone torte

Fondente al Cioccolato
Valrhona chocolate with vanilla ice cream

Sicilian Cheesecake
Mascarpone cheesecake with fresh raspberries

Torta di Mele
Apple tart with vanilla ice cream

Crème brûlée
Rosemary and vanilla baked custard with berry jus

Gelati
Homemade ice cream, 2 scoops

.تورتا الليموﻦ
تارﺖ الليموﻦ مﻊ المرانﺞ
.تيراميسو
القهوة مﻊ الماسكرابونﻲ
فوندينتﻲ آلشوكﻻتو
شوكﻻتة فالرونا تُقدﻢ مﻊ ايﺲ كريﻢ الڨانيليا
سيسيلياﻦ تشيز كيﻚ
مسكربونﻲ تشيز كيﻚ تقدﻢ مﻊ التوﺖ
تورتا دﻲ مييلﻲ
تارﺖ بالتفاﺢ تُقدﻢ مﻊ ايﺲ كريﻢ الڨانيليا
شوكوﻻتو موﺲ
موﺲ الشوكﻻتة
جيﻻتﻲ
.أكواﺐ٢,ًآيﺲ كريﻢ يصنﻊ بالمطعﻢ طازجا

Coffees

قهوة

Espresso

22

3

Macchiato

28

15

Double Espresso

28

5

Double Macchiato

32

17

Cappuccino

32

100

Caﬀe Latte

32

124

Americano

28

5

Caramel Latte

38

243

Vanilla Mocha

38

288

اسبريسو
ماكياتو
اسبريسو دبﻞ
ماكياتو دبﻞ
كابتشينو
قهوة ﻻتيﻪ
أمريكانو
كراميﻞ ﻻتيﻪ
فانيﻻ موكا

شاﻲ باﻷعشاﺐ

Teas PMD. David Silva & Son
Earl Grey

35

3

Green tea

35

3

Chamomile

35

3

Peppermint

35

3

Planters Green

35

3

InversEstate OP1

35

3

Radiant Rose

35

3

Planters Breakfast

35

3

Lemongrass & Ginger

35

3

New Vithanakande FF

35

3

Cinnamon Tea

35

3

Apple Cinnamon

35

3

Lovers Leap

35

3

Planters Afternoon

35

3

Silver Tips

35

3

موكتيلز

Mocktails

First Impression

49

164

49

257

Homemade berry mix and thyme shrub, lavander syrup,
lemon juice, top up soda water

Pieta

New Vithanakande black tea, homemade peach puree,
elderﬂower cordial, lemon juice

Angel

49

156

49

307

49

244

Ginger beer, lemon juice & mint leaves, homemade
lemongrass syrup and Holsten N.A

Cleopatra
Coconut puree, elderﬂower syrup, pineapple juice,
passionfruit mix, top up milk and vanilla cream

Il Divino

Passion fruit mix , home -made lemon-grass syrup with
pineapple juice, thyme and smoked cinnamon

49

The Last Judgement

161

Green apple juice, lime juice, basil leaves and basil syrup

Fresh pressed juices

Rosso
Verde

35

188

35

109

35

236

35

193

35

321

35

194

Green Apple, Cucumber, Spinach, and Coriander

Fresh Orange juice

Carrot
Fresh Carrot Juice

Pineapple
Fresh Pineapple Juice

Grapefruit

فيرسﺖ امبريشﻦ
 باضافة شراﺐ الﻻڤندر وعصير،مزيﺞ التوﺖ مﻊ أوراﻖ شجر الزعتر
 يعلوها مياة غازية، الليموﻦ
بياتا
 باﻻضافة الﻰ،شاﻲ أسود مﻊ مستخلﺺ الخوﺦ محلﻲ الصنﻊ
إلدرفﻻور وعصير الليموﻦ الطازﺞ
أنجﻞ
 مﻊ أوراﻖ،بيرة الزنجبيﻞ وعصير الليموﻦ
 و هولستﻦ بدوﻦ كحوﻞ،النعناﻊ وشراﺐ الليموﻦ الطازﺞ
كيلوباترا
 عصير أناناﺲ مﻊ، مستخلﺺ جوز الهند مﻊ شراﺐ إلدرفﻻور
 يعلوها حليﺐ مﻊ كريمة الڤانيﻻ،خليﻂ فاكهة الباشﻦ
إلديڤينو
شراﺐ عشﺐ الليموﻦ محلﻲ الصنﻊ مﻊ عصير اﻷناناﺲ والزعتر
والقرفة المدخنة
ذا ﻻسﺖ جدجمنﺖ
 مﻊ أوراﻖ وشراﺐ الريحاﻦ، وعصير الﻻيﻢ،عصير التفاﺢ اﻷخضر

عصائر طازجة

Beetroot, Carrot, Orange, and Ginger

Orange

ايرﻞ قراﻲ
شاﻲ أخضر
كاموميﻞ
نعناﻊ
بﻻنترز قريﻦ
انفرﺲ استيﺖ او بﻲ واﻦ
رادينﺖ روز
بﻻنترز الفطور
عشبة الليموﻦ مﻊ الزنجبيﻞ
نيو فيثانكاندﻲ اﻒ اﻒ
شاﻲ القرفة
شاﻲ التفاﺢ مﻊ القرفة
لوفرز ليﺐ
بﻻنترز بعد الظهيرة
سيليفر تيبﺲ

Fresh Grapefruit Juice

روسو
عصير الشمندر والجزر مﻊ البرتقاﻞ والزنجبيﻞ
فيردﻲ
 مﻊ السبانﺦ والكزبرة، والخيار،عصير التفاﺢ اﻷخضر
عصير برتقاﻞ
عصير جزر الطازﺞ
عصير جزر
عصير جزر الطازﺞ
عصير أناناﺲ
عصير أناناﺲ الطازﺞ
عصير الجريﺐ فروﺖ
عصير الجريﺐ فروﺖ الطازﺞ

Soft Drinks

مشروباﺖ غازية

Acqua Panna 50cl

20

0

Acqua Panna 100cl

35

0

San Pellegrino 50 cl

20

0

San Pellegrino 100cl

35

0

Coca Cola 25cl

25

167

Coca Cola light 25cl

25

140

Sprite 25cl

25

87

Home made Ginger Ale 25cl

25

33

Club Soda 33cl

25

33

Holsten N.A 33cl

35

12

@mamoriyadh
mamomichelangeloksa
mamo-michelangelo.com

 ﺲ ﻞ٥٠ أكوا بانا
 ﺲ ﻞ١٠٠ أكوا بانا
 ﺲ ﻞ١٠٠ بيللغرينو.ﺲ
 ﺲ ﻞ١٠٠ بيللغرينو.ﺲ
 ﺲ ﻞ٢٥ كوكاكوﻻ
 ﺲ ﻞ٢٥ سبرايﺖl
 ﺲ ﻞ٢٥ كوكاكوﻻ ﻻيﺖ
 ﺲ ﻞ٣٥ بيرة الزنجبيﻞ
 ﺲ ﻞ٣٥ صودا
 ﺲ ﻞ٣٣ هولستﻦ بدوﻦ كحوﻞ

