Antipasti/ Appetizers
Bresaola Rucola E parmigiano
Dried beef, Rucola, parmigiano cheese, extra virgin olive oil

Carpaccio di san Manzano
Beef Carpaccio, pesto sauce, sun dried tomato

Insalata mista con patate E Mozzorella
Mixed Salad with potatoes, mozzarella, olive oil

Insalata di frutti di mare
Fresh sea food salad with lemon, olive oil

Zuppe / Soup
Zuppe di piselli
Fresh pea soup with mozzarella cheese and tomato crouton

Zuppe di pesce
Tuscany sea food soup with snapper, scallops, shrimps, mussels and clams

Minstrone di verura alla Genovese
Vegetable soup Genovese style

Primo Piatto / Main Course
Pitatto di gamberoni alla griglia
Grilled jumbo shrimps with marinated vegetables

Branzino al forno
Oven baked sea bass with mixed mushroom, potatoes, cherry tomato, fresh herbs, extra virgin olive oil

Medaglioni di salmone
Rolled salmon and sole medallions with steam baby potatoes, spinach and ginger carrot sauce

Secondi Piatto / Main Course
Filletto di manzo
Beef fillet tenderloin with mushroom, homemade fried potatoes, shallot sauce

Filletto di vitello
Veal tenderloin fillet with green pepper sauce, potato and mozzarella fried with sautéed asparagus

Costoletta di vitello alla balsamico
Veal chops with balsamic sauce 129

Tagliata di manzo griglita alla Toscana
Thin sliced grilled beef sirloin, roquette roasted tomato, garlic, rosemary, veal juice with extra virgin olive oil

Pan fried red shrimp & grey mullet
Organic vegetables, brown rice pilaf saffron cream

Healthy option

Vegetarian

All prices in Egyptian pound

All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax
For those with special dietary requirements of allergies who wish to know more about food ingredients, please ask the manager

Pasta & Risotti
Risotti ai funghi di bosco
Rice with wild mushroom

Rigatoni con aragosta E zucchini
Rigatoni with lobster, zucchini

Spaghetti con olio pepperoni
Spaghetti with garlic oil, pepper, shrimps, asparagus and extra virgin olive oil

Linguini ai frutti di mare
Linguini with sea food

Penne all arabiata
Penne with olive oil, garlic, red crushed pepper, tomato sauce and parsley

Ravioli Ripieni di vitello
Ravioli massaia style stuffed with Veal and fresh mushroom

Spaghetti alla chitarra
Spaghetti with beef Bolognese style

Pizza
Pizza Margherita
Tomato, Mozzarella, Oregano

Create your own Pizza
Shrimp, Fish, Calamari, Tuna, Anchovies, Salami, Beef Bacon, Chicken Mushroom, Green pepper, Onion, Olive,
Pineapple

Pizza Quatro Formaggio
Mozzarella, Parmesan, Roquefort, Goat Cheese

Dolci / Desserts
Chocolate soufflé
Warm chocolate soufflé with vanilla ice cream

Panna Cotta
Homemade panna cotta with raspberries sauce

Tiramisu
Traditional Italian tiramisu

Healthy option

Vegetarian

All prices in Egyptian pound

All prices are subject to 12% service charge and 10% sales tax
For those with special dietary requirements of allergies who wish to know more about food ingredients, please ask the manager

المقبالت
بريزوال ريكوال ابرميجيانو
اللحم البقري المجفف مع سلطة الجرجير و الجبنة البارميزان مع زيت الزيتون
كاربيتشو دي سان مانزانو
شرائح اللحم البقرى مع صوص الريحان والطماطم المجففة
أن سالتا ميستاكون بوتاتا أموتزاريال
تشكيلة من السلطة مع البطاطس و الجبنة الموتزاريال و زيت الزيتون
ان ساالتا دي فروتي دي ماري
سلطة فواكه البحر مع الليمون وزيت الزيتون

الشوربة
زوبة دي بيسالي
شوربة البازالء مع الجبنة الموتزاريال و مكعبات العيش المحمص والطماطم
زوبة دي بيش
شوربة المأكوالت البحرية
مينستروني دي فاريورا االجينوفاس
شوربة الخضروات على طريقة جينوفاس

األطباق الرئيسية
بياتو دي جامبرينو االجريجال
الجمبري الجامبو المشوي مع الخضروات المتبلة
برانزينو الفورنو
سمك القاروص مع المشروم المشكل مع البطاطس والطماطم الشيري واألعشاب مع زيت الزيتون
ميداليون دي سالمون
سمك السالمون و سمك موسى مع البطاطس والسبانخ مع صوص الجزر والجنزبيل

األطباق الرئيسية
فيليتو دي مانزو
فيليه اللحم البقري مع المشروم و يقدم مع البطاطس الودجز و صوص الشالوت
فيليه دي فيتيلو
فيليه اللحم البتلو مع صوص الفلفل األخضر و يقدم مع البطاطس والجبنة الموتزوريال و األسباراجوس
كوستوليتا فيتيلو البالساميكو
ريش البتلو المشوية مع صوص البالساميكو
تاجليتا دي مانزو جريجليتا االتوسكانا
شرائح رقيقة من السيراليون البقري مع الطماطم والثوم والروزماري و صوص اللحم البتلو مع زيت الزيتون
روبيان المقلي مع البورى
يقدم مع الخضروات الصحية و األرز البني مع كريم الزعفران
صحي

نباتي

جميع األسعاربالجنية المصرى
جميع األسعار يضاف اليها  %21خدمة  %21ضريبة مبيعات
اذا كنتم تتبعون نضاما ً غذائيا ً خاصا ً أو تعانون من الحساسية لبعض أنواع الطعام ,برجاء مراجعة المدير

العجائن و األرز
ريزوتو أي فيونجي دي بوسكو
أرز مع المشروم البري
ريجاتوني كون اراجوستا أي زوكيني
ريجاتوني مع االستاكوزا و الكوسة
اسباجيتي كون أوليوبيبروني
اسباجتي مع الثوم المفري والجمبري والفلفل و األسباراجوس و زيت الزيتون
لنجويني أي فروتي دي ماري
لينجويني مع المأكوالت البحرية
بينا أل أرابياتا
مكرونة البينا مع زيت الزيتون و الفلفل األحمر و صوص الطماطم مع البقدونس
رافيولي ريبيني دي فيتالو
الرافيولي المحشو لحم بتلو مع المشروم على طريقة ماسايا
اسباجيتي االكيتارا
اسباجتي مع اللحم البقري على طريقة بولونيز

البيتزا
بيتزا مارجاريتا
طماطم ،موتزوريال ،زعتر
إختيارك من البيتزا
جمبري ،سمك  ،كاالماري ،تونه ،األنشوجة ،اللحم البقرى المقدد ،سالمي ،دجاج
مشروم ،زيتون ،فلفل أخضر ،بصل ،أناناس
بيتزا كواترو فورماجيو
موتزوريال ،بارميزان ،ريكفورد ،جبن الماعز

الحلويات
شيكوليت سوفليه
الشيكوالته الدافئة مع االَيس كريم الفانيليا
باناكوتا
تقدم مع صوص التوت البري
تراميسو
التراميسو االيطالي على الطريقة التقليدية

صحي

نباتي

جميع األسعاربالجنية المصرى
جميع األسعار يضاف اليها  %21خدمة  %21ضريبة مبيعات
اذا كنتم تتبعون نظاما ً غذائيا ً خاصا ً أو تعانون من الحساسية لبعض أنواع الطعام ,برجاء مراجعة المدير

