
بتيـــل كلــــوب
 طبقات شهية من شرائح صدور الدجاج مع األفوكادو ، 

 فلفل أيولي ، عجة الطرخون مع إختيارك  من الخبز الخالي 
من الجلوتين. )517 كالوري(

   79

أضلع اللحم كلوب
 طبقات من أضلع لحم بقري قصير مع األفوكادو ، 

 فلفل أيولي ، عجة الطرخون مع إختيارك من
الخبز الخالي  من الجلوتين. )1312 كالوري(

98

حلـــوم كلــــوب
 حلوم مشوي طازج، باذنجان، فلفل، خرشوف،

 أفوكادو، رمان وبابا غنوج، يقدم مع
الخضراوات المشكلة. )٨1٠ كالوري(

79

الســــلطـــات

الشطـــــائر

سيـــــزر األفوكــادو
 سلطة كالسيكية محضرة من قلب الخس

 الصغير، شرائح األفوكادو، 
جبن بارميزان ريجيانو وتتبيلة السيزر.

 ساده )٤٤٨ كالوري( / دجاج )5٠5 كالوري( / حلوم )561 كالوري(
روبيان متبل )٤25 كالوري(

92  / 78  / 87  / 72

القرنبيط المتبل
 سلطة القرنبيط والرمان المحمصة والمتبلة ،

 مع العدس والجرجير والفجل ، مغطاة بجبن الفيتا
والفستق مع صلصة الطحينة. )651 كالوري(

84

الكينوا والتوت
 كينوا مع التوت المجفف، األفوكادو الطازج،

اليقطين المشوي، الطماطم والبندق.
 ساده )377 كالوري( /  حلوم )٨1٨ كالوري(

94  / 79

سوبــر فــود
 كينونا ،عدس ، شمندر ،قرع ،قرنبيط ،تقدم مع
 اوراق السبانخ ، ملفوف اخضر ، حبوب متنوعه ،

عين الجمل ،وتتبيله االفوكادو.
 ساده )37٠ كالوري( / دجاج )3٤3 كالوري( / حلوم )63٤ كالوري(

روبيان متبل )6٨٤ كالوري(

99  / 94  / 94  / 79

روبيــان كينــج ومانجــو
 روبيان كينج متبل مع شرائح األفوكادو تقدم مع

 سلطة المانجو الطازج والشيا، متبلة بصلصة
البلسميك األبيض ومانجو ألفونسو. )3٤3 كالوري(

105

طبق بتيل األخضر
 أوراق الخس مع األفوكادو تقدم مع الفاصوليا، البزالء ، 
الهليون، والكينوا المقرمشةوتتبيلة الليمون الخفيفة.

 ساده )3٠2 كالوري( / دجاج )3٤7 كالوري( / حلوم )6٠6 كالوري(
روبيان متبل )61٨ كالوري(

95  / 90  / 90  / 75

ال يمكننا التوصية بمنتجاتنا الخالية من الغلوتين للعمالء المصابين بمرض االضطرابات الهضمية.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

الطماطم والبوراتا
 حساء طماطم كالسيكي مع جبن البوراتا

الكريمي وبيستو الفستق والريحان. )23٨ كالوري(

55

الهليـــون
 حســاء هليــون فرنســي 

كالسيكي. )22٨ كالوري(

55

العـــدس
 حساء عدس أسود كثيف ، والبهارات 

يقدم مع الليمون. )2٤6 كالوري(

55

الحســـــاء



إختيارك من بين تشكيلة لذيذة من الحلويات الخالية من الجلوتين ، متاحة عند طاولة عرض الحلويات لدينا.

فوسيلي األرابياتا
 معكرونة خالية من الجلوتين شهية في صلصة طماطم 

 حارة، مع قطع الطماطم ، زيتون ليغوريا 
و مزينة بجبن بارميزان ريجيانو. )6٨3 كالوري(

88

سباغيتيني سي فوود
 سمك قاروص تشيلي مشوي ، روبيان

 وسمك سلمون يقدم مع مكرونة سباغيتي
وصلصة طماطم سان مارزانو الغنية. )٨79 كالوري(

148

فوسيلي البيستو
 معكرونة فوسيلي مع بيستو الفستق والريحان

و طماطم نصف مجففة.  

ساده )7٨٨ كالوري(  /  دجاج )916 كالوري( 

100 / 85

فوسيلي الدجــاج
 معكرونة  خالية من الجلوتين محضرة بعناية مع دجاج، 
 فطر، ثوم وبقدونس، تقدم مع صلصة الكريمة الُمعدة 

من اللبنة الطازجة. )961 كالوري(

92

المعكرونة والريــزوتـــو

الحلـــــويــــات

السلمون المشوي والكينوا
 سلمون مشوي ُيقدم على طبقة من ريزوتو الكينوا

 والكزبرة الطازجة، الهليون، البازالء، الكوسة وصلصة
الليمون الجاف والزعتر. )576 كالوري(

155

الفــواكـــه الموسمية
 تشكيلة بتيل من الفواكه الطازجة

 من الموسم، مقطعة وتقدم في
طبق للمشاركة. )136 كالوري(

55

أفوغاتو التمر
 إسبريسو بتيل الغني والمميز على آيس 

كريم ا لتمر. )22٨ كالوري(

٣8

أضلع اللحم القصيرة
 ضلع قصير مطبوخ ببطء يقدم مع

 عصيدة من دقيق الذرة والفطر الكريمي ، 
ملفوف و جزر. )1٨79 كالوري(

175

بيكاتا دجاج صقلية
 صدر دجاج مشوي محشو بالسبانخ

 والريكوتا، تقدم مع زعفران، ليمون وريزوتو
بارميزانو ريجيانو. )795 كالوري(

1٣5

سمك القد البري األسود
سمك القد األسود المحمر من شمال المحيط الهادئ

تقدم مع طبقة من الحمص والفلفل المشوي
كالوري(  ٨3٤( والبروكوليني.  والطماطم 

185

آيس كريم فاخر
 2 سكوب من اختيارك من نكهات متنوعة من فانيال 

كالسيكية ) 95 كالوري(، شوكوالتة ) 97 كالوري(، تمر ) 12٠ كالوري(، فستق ) 
115 كالوري( أو زبادي مع جوز البقان والشراب )139 كالوري(

٣0

األطبــــاق الرئيسيــــة

ال يمكننا التوصية بمنتجاتنا الخالية من الغلوتين للعمالء المصابين بمرض االضطرابات الهضمية.

جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة

ريزوتــو الفطــر
 ريزوتو أربوريو مع فطر شيتاكي طازج، بورسيني ،

 البوق األسود، كاردونسيلو، الفطر األبيض وشيوديني ،
بقدونس طازج وجبن بارميزان ريجيانو.  

ساده )7٨٨ كالوري(  /  دجاج )٨72 كالوري(

11٣  / 98




