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CHICKENSALTIMBOCCA

SPICY CHICKENRIGATONI

MOZZARELLACAPRESE

ريغاتوني الدجاج الحار

سالتيمبوكا الدجاج

كاربونارا الدجاج

موزاريال كابريز

CHICKENCARBONARA

تنويه إخالء المسؤولية: قبل إعطاء طلبك، يرجى إبالغ النادل ما إذا كان أي شخص ممن معك يعاني من حساسية الطعام. ومع أننا نتبع كل الجهود الممكنة للحيلولة 
دون إدخال أي من المكونات المسببة للحساسية في األطعمة التي نقدمها، وذلك من خالل أعلى درجات الحذر في عملية اإلعداد والتجهيز، إال أنه ال يمكننا ضمان عدم وجود 

المواد المسببة للحساسية خالل أي مرحلة أخرى من عمليات السلسلة الغذائية، أو التي قد نضطر الستخدامها. وعن طريق عملية الطهي التامة والدقيقة للمكونات ذات األصل 
الحيواني، مثل لحوم البقر والبيض والسمك ولحم الضأن والحليب والدواجن والقشريات، يمكن الحد من مخاطر اإلصابة بهذه األمراض. وقد يواجه األطفال وكبار السن واألشخاص 

الذين يعانون ظروفًا صحية معينة، مستوى أعلى من المخاطر إذا تم استهالك هذه األطعمة النيئة أو غير المطبوخة.

DISCLAIMER: Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy. While we have used reasonable efforts 
to prevent the introduction of the allergen of concern into the food we serve by carefully following preparation and handling procedure, we cannot 

guarantee that the allergens may not have been introduced during another stage of the food chain process, or involuntarily by us. Thoroughly cooking 
food of animal origin, including but not limited to beef, eggs, fish, lamb, milk, poultry or shellstock reduces the risk of foodborne illness. Young children, 

the elderly and individuals with certain health conditions may be at a higher risk if these foods are consumed raw or undercooked.
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- أطباق بوكا المفضلة

Study of the extraordinary value of utilizing
family-style dining; proof that sharing does pay off. 

BucanomicsTM

التعريف: دراسة القيمة االستثنائية لالستفادة من 
تقديم الطعام على الطريقة العائلية أثبتت أن 
المشاركة توفر الكثير.

noun.
اسم

TMبوكانوميكس

كم أنت جائع؟
HOW HUNGRY ARE YOU?
في بوكا نقدم الوجبات العائلية بثالث أحجام.
At Buca, we serve family-style portions in three sizes.

بوكا حجم كبير
BUCA LARGE
تكفي عادة لمجموعة من  4 أشخاص أو أكثر.
Feeds an average-sized country (actually, it 
feeds up to 4 people or more).

بوكا حجم وسط
BUCA MEDIUM
وجبة لشخصين أو أكثر.
Feeds up to 2 people or more.

بوكا حجم عادي
BUCA REGULAR
وجبة لشخص واحد. 
Single serving, good for 1 person.
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موزاريال كابريز        
Mozzarella Caprese

البندورة الحمراء وجبنة الموزاريال والريحان 
الطازج المتبل بزيت الزيتون. 

Vine-ripened tomatoes, fresh mozzarella 
and fresh basil with basil-infused olive oil.

M | Dhs 53    L | Dhs 89

كرات اللحم الصغيرة         
Mini Meatballs

10 كرات لحم صغيرة يتم إعدادها من تشكيلة من الجبنة 
اإليطالية، حيث تطهى مع صلصة المارينارا الخاصة، وتقدم 

مع الخبز اإليطالي.  
Ten pieces meatballs made with our Italian 

cheese blend, sautéed in our homemade mari-
nara, served with our house-baked Italian bread.     

Dhs 49

ANTIPASTI

أنتيباستي

الروبيان الحار
Spicy Shrimp 

روبيان ذهبي مقلي مع بيبرونسيني ممزوج بصلصة  
الفلفل الحار والثوم. 

Golden fried shrimp & pepperoncini tossed 
with a spicy sauce of chilies & garlic.

Dhs 49

طبق بوكا الثالثي
Buca Trio Platter

كلماري مقلي وجبنة الموزاريال المقلية والروبيان 
الحار، تقدم جميعها مع صلصة المارينارا الخاصة.

Fried calamari, fried mozzarella and 
spicy shrimp served with our homemade 

marinara sauce.      

Dhs 95

*Prices are inclusive of VAT.     

جديد
NEW
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الكاالماري المقلي       
Fried Calamari

يقدم مع صلصة المارينارا الحارة.
Served with our homemade spicy 

marinara sauce.

M | Dhs 48    L | Dhs 79

طبق المأكوالت البحرية الثالثي
Seafood Trio Platter

روبيان ومارينارا بلح البحر والكاالماري المقلي، تقدم 
جميعها مع صلصة المارينارا الخاصة.

Sautéed shrimp, mussels marinara and 
fried calamari, served with our homemade 

marinara sauce.

Dhs 95

ساليدرز كرات اللحم       
 Meatball Sliders

طبةنا المميز من ثالث كرات لحم صفيرة يقدم مع خبز 
هاواي المحمص والمحلى قليلآل، ومغطى بجبة الموزاريال.
Our signature three mini meatballs served on 
lightly toasted, slightly sweet Hawaiian rolls, 

topped with melted mozzarella cheese.

Dhs 36

*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.
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جبنة الموزاريال المقلية       

Fried Mozzarella
تقدم مع صلصة المارينارا الخاصة.

Served with our homemade marinara sauce.

M | Dhs 42    L | Dhs 70

الخرشوف مع صلصة فلورينتينا
Artichoke Florentine Dip 

خرشوف، سبانخ، البندورة، يتم إعدادها في الفرن مع جبنة الموزاريال 
وصلصة بروفولوني، وتقدم جميعها مع كروستيني البارميزان. 
Artichokes, spinach and roma tomatoes, baked in a 

creamy mozzarella and provolone sauce, served with 
Parmesan crostini.

Dhs 49

المحار
Mussels 

محار مطهو على البخار يحضر بطريقتين: صلصة الزبدة البيضاء 
بالثوم أو صلصة المارينارا المحضرة بالطريقة المنزلية . 

Steamed mussels prepared two ways: in white garlic 
butter broth or in our homemade marinara sauce.

Dhs 55

المشروم المحشي      
Stuffed Mushrooms

المشروم المحشي بالبيكن البقري المقدد والجبنة 
والروزماري، يقدم فوق صلصة البيستو كريم.

Stuffed with crispy beef bacon, cheese, sage 
and rosemary, served on pesto cream sauce.

Dhs 49

ANTIPASTI

أنتيباستي

*Prices are inclusive of VAT.     

جديد
NEW
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ADD CHICKEN FOR DHS 14
ADD SHRIMP FOR DHS 18

أضف الدجاج مقابل 14 درهم
أضف الروبيان مقابل 18 درهم

سلطة غورغونزوال التفاح
Apple Gorgonzola Salad

تفاح غراني سميث والجوز المتبل والتوت البري المجفف وجبنة 
غورغونزوال مع الخس والخل اإليطالي.  

Granny Smith apples, spiced walnuts, dried cranberries 
and Gorgonzola tossed with mixed lettuce in our signature 

Italian vinaigrette. 

R | Dhs 65    M | Dhs 89    L | Dhs 170

سلطة انتيباستو مفرومة
Chopped Antipasto Salad

بيبروني اللحم البقري، بصل أحمر، فلفل بيبرونسيني، خيار، 
طماطم روما، كاالماتا، زيتون أخضر، بروفولون، جبن الفيتا 

والجورجونزوال مع تشكيلة من أوراق الخضار بتتبيلة الخل 
اإليطالية الخاصة.  

Beef pepperoni, red onions, pepperoncini peppers, 
cucumbers, roma tomatoes, Kalamata, green olives, 

provolone, feta and gorgonzola with mixed lettuce in 
our signature Italian vinaigrette.

R | Dhs 53    M | Dhs 85    L | Dhs 165

سلطة خضراء مشكلة
Mixed Green Salad

خس مشكل مع الخل اإليطالي والبصل األحمر مع فلفل 
بيرونشيني والكالماتا والزيتون األخضر مع جبنة البوراتا اإليطالية. 

Mixed lettuce tossed in our signature Italian 
vinaigrette with red onions, pepperoncini peppers, 

Kalamata and green olives with burrata Italian cheese.

R | Dhs 39  M | Dhs 75    L | Dhs 120

سلطة السيزر
Caesar Salad

خس مع صلصة السيزر الخاصة مع قطع من خبز الثوم المحمص 
وجبنة البارميزان.  

Romaine hearts tossed in our signature caesar 
dressing with roasted garlic croutons and parmesan. 

R | Dhs 37    M | Dhs 58    L | Dhs 95

INSALATE

السلطات

Cup | Dhs 18SOUP OF THE DAY
الشوربة

*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.
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بيتزا مارغريتا 
Margherita

جبنة الموزاريال الطازجة وزيت الزيتون المتبل 
بالريحان وصلصة البيتزا الخاصة.  

Fresh mozzarella, fresh basil and our 
authentic pizza sauce.

M | Dhs 69

سوبريمو إيتاليانو
Supremo Italiano

سجق اللحم البقري اإليطالي الحار، والببروني البقري والفلفل الحلو 
والبصل مع الموزاريال والبروفولوني وصلصة البيتزا الخاصة.  

Spicy Italian beef sausage, beef pepperoni, bell peppers, 
onions, mozzarella, provolone and meat sauce.     

M | Dhs 89

دجاج جورميه               
Gourmet Chicken

دجاج مشوي وطماطم روما، والبصل األخضر، جبن موزاريال 
وجبن بروفولون في صلصة ألفريدو الخاصة بك.  

Roasted chicken, roma tomatoes, green onions, 
mozzarella and provolone in our own alfredo 

sauce.

M | Dhs 69

PIZZA

بيتزا

فيجي
Veggie  

الباذنجان، بروكولي، فلفل حلو، فطر وبصل، مع جبنة 
الموزاريال وصلصة البتزا األصلية.   

Eggplant, broccoli, bell peppers, mushrooms, 
onions, mozzarella, provolone and our 

authentic pizza sauce.

M | Dhs 75

*Prices are inclusive of VAT.     

Buca Table Menu_March2018-FA.indd   8 3/31/2018   10:56:06 AM



بيتزا بيبروني اللحم البقري
Beef Pepperoni

قطع كبيرة من بيبروني اللحم البقري مع جبنة الموزاريال 
والبروفولوني وصلصة البيتزا الخاصة.  

Large slices of beef pepperoni, mozzarella, 
provolone and our authentic pizza sauce.

M | Dhs 58

بيتزا اإليطالية بالنقانق والجرجير               
 Italian Sausage and

Arugula Pizza
بيتزا بيضاء مع نقانق إيطالية حارة، بيكون لحم 

بقري، موزاريال، بروفولون والثوم، يعلوها الجرجير، 
جبن البارميزان، خل بلسميك.  

A white pizza with spicy Italian sausage, 
beef bacon, mozzarella, provolone and 
garlic, topped with arugula, parmesan 

cheese and balsamic glaze.

M | Dhs 85

الدجاج المشوي مع الجرجير
Roasted Chicken and Arugula

دجاج مشوي، فلفل حلو، جبنة الموزاريال والبارميزان، بصل 
بالكراميل، جرجير، وصلصة بيستو ألفريدو التي نقوم 

بإعدادها في المطعم.  
Roasted chicken, bell peppers, mozzarella and 
parmesan cheese, caramelized onions, arugula 

and our own basil pesto sauce.     

M | Dhs 79

غامباريتي
Gamberetti

روبيان حار، لحم بقر مقرمش، زيتون تابينيد، 
بروفولون وموزاريال في صلصة البتزا الخاصة بنا.

Spicy shrimp, crispy beef bacon, 
tapenade olives, provolone and 

mozzarella in our own pizza sauce.    

M | Dhs 85

*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

جديد
NEW
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 محللا تارك عم يتيغابس
Spaghetti with Meatballs
كرات اللحم الشهيرة وزن الكرة الواحده نصف باوند 

مع صلصة المارينارا الخاصة.
Our famous half-pound meatballs with our 

homemade marinara sauce.

R | Dhs 58    M | Dhs 105    L | Dhs 165 

TRADITIONAL PASTA

الباستا التقليدية
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فوتشيني ألفريدو
Fettuccine Alfredo

R | Dhs 53    M | Dhs 85    L | Dhs 145

*Prices are inclusive of VAT.     

سباغيتي مع صلصة اللحم
Spaghetti with Meat Sauce

R | Dhs 48    M | Dhs 63    L | Dhs 95

سباغيتي ماريانارا 
Spaghetti Marinara 

R | Dhs 37    M | Dhs 48    L | Dhs 69 
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*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

TRADITIONAL PASTA

الباستا التقليدية

رافيولي أل بومودورو 
Ravioli al Pomodoro
Cheese-filled              .محشي بالجبنة

R | Dhs 42    M | Dhs 65    L | Dhs 105

رافيولي مع صلصة اللحم  
Ravioli with Meat Sauce

Cheese-filled        .محشي بالجبنة
R | Dhs 53    M | Dhs 75    L | Dhs 125

رافيولي الريكوتا
Ricotta Ravioli

رافيولي مع صلصة الفريدو
محشو بجبنة الريكوتا والسبانخ.
Ravioli with Alfredo Sauce

Stuffed with Ricotta cheese and spinach. 

R | Dhs 55    M | Dhs 95    L | Dhs 165

جديد
NEW

ADD CHICKEN FOR DHS 14
ADD SHRIMP FOR DHS 18

أضف الدجاج مقابل 14 درهم
أضف الروبيان مقابل 18 درهم
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*Prices are inclusive of VAT.     

الريغاتوني بالفرن

Baked Rigatoni
سجق اللحم البقري اإليطالي الحار وصلصة اللحم، مغطاة بجبنة 

الموزاريال والبارميزان والريكوتا. 
Spicy Italian beef sausage and meat sauce tossed and 

topped with mozzarella, parmesan and ricotta. 

R | Dhs 65    M | Dhs 105    L | Dhs 175

باستا زيتي بالفرن
Baked Ziti

جبنة الموزاريال والبروفولوني مع صلصة روزا، مغطاة بالريكوتا 
وقطع الخبز على الطريقة اإليطالية. 

Mozzarella, provolone and rosa sauce tossed and 
topped with ricotta and Italian-style bread crumbs.

R | Dhs 48    M | Dhs 85    L | Dhs 135

مينيكوتي الجبنة
Cheese Manicotti

لفائف الباستا المحشوة بالريكوتا والموزاريال والبارميزان مع 
صلصة ألفريدو وصلصة مارينارا  الخاصة.

Pasta tubes filled with ricotta, mozzarella and 
parmesan with alfredo and our homemade 

marinara sauces. 

M | Dhs 55    L | Dhs 95

BAKED PASTA

باستا بالفرن

الزانيا
Lasagna

طبقات من صلصة اللحم والريكوتا وجبنة الموزاريال والبروفولوني والبارميزان.  
Towering layers of meat sauce, ricotta, mozzarella, provolone and 

parmesan. 

R | Dhs 58    M | Dhs 110   L | Dhs 185
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*Prices are inclusive of VAT.     

SPECIALTY PASTA

أطباق الباستا الخاصة

ADD CHICKEN FOR DHS 14
ADD SHRIMP FOR DHS 18

أضف الدجاج مقابل 14 درهم
أضف الروبيان مقابل 18 درهم

   ريغاتوني الدجاج الحار 
Spicy Chicken Rigatoni

صدر الدجاج والثوم والفلفل األحمر المهروس والبازالء في 
صلصة الروزا الحارة.

Chicken breast, garlic, crushed red pepper and 
peas in spicy rosa sauce.

R | Dhs 53    M | Dhs 85    L | Dhs 145

كاربونارا الدجاج
Chicken Carbonara

صدر الدجاج بيكن بقري المقرمش والبازالء والثوم في صلصة ألفريدو. 
Chicken breast, crispy beef bacon, peas and garlic in alfredo 

sauce.

R | Dhs 63    M | Dhs 110    L | Dhs 185

بيني روستيكا
Penne Rustica

باستا البيني بالفرن مع الروبيان والدجاج وشرائح بيكن اللحم 
البقري، مضاًفا إليها الفلفل األحمر الحلو وفلفل بابريكا على 

صلصة روزا غارتيناتا، و جبنة البارميزان والبقدونس المفروم.
Baked penne with shrimps, chicken, beef bacon, 

red bell pepper and paprika in our own rosa 
gratinata sauce, sprinkled with parmesan cheese 

and chopped parsley.

R | Dhs 63    M | Dhs 110    L | Dhs 185

فلورنتيني الروبيان
Shrimp Florentine

روبيان بالثوم، بندورة والسبانخ مع لينغويني في صلصة زبدة الثوم. 
Garlic shrimp, roma tomatoes and spinach with linguine 

in garlic butter sauce.

R | Dhs 58    M | Dhs 105   L | Dhs 175
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*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

فوتيشيني سوبريمو
Fettuccine Supremo 

صدور الدجاج مع الفلفل األحمر في صلصة ألفريدو.
Chicken breast, broccoli and red bell peppers in 

alfredo sauce.

R | Dhs 58    M | Dhs 105   L | Dhs 175

   باستا وسجق زيتي بالدجاج 
Chicken & Sausage Ziti

باستا بالدجاج مع سجق زيتي، بصل أحمر، طماطم وسبانخ بصلصة 
الكريما المثومة. 

Chicken breast, mild Italian beef sausage, red onions, 
roma tomatoes and spinach in garlic cream sauce.    

R | Dhs 58    M | Dhs 105   L | Dhs 175

فرا ديافولو الروبيان 
Shrimp Fra Diavolo

روبيان بالثوم والفلفل األحمر المهروس وباستا البيني 
في صلصة روزا الحارة. 

Garlic shrimp and crushed red pepper with 
penne in spicy rosa sauce.

R | Dhs 58    M | Dhs 105   L | Dhs 175

لينغوين فروتي دي ماري
Linguine Frutti Di Mare
روبيان والمحار وبلح البحر والكاالماري في صلصة 

البطلينوس الحمراء الحارة.
Shrimps, baby clams, mussels and calamari in 

spicy red clam sauce.

R | Dhs 69    M | Dhs 110    L | Dhs 185
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*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

ADD CHICKEN FOR DHS 14
ADD SHRIMP FOR DHS 18

أضف الدجاج مقابل 14 درهم
أضف الروبيان مقابل 18 درهم

SPECIALTY PASTA

أطباق الباستا الخاصة

بيني باسيليسا
Penne Basilica 

سوتيه الدجاج والبروكلي مع بيستو الريحان وصلصة الفريدو، 
يعلوها جبن البارميزان.

Sauteed chicken and broccoli tossed in 
basil pesto & alfredo sauce and topped with 

parmesan cheese.

R | Dhs 55    M | Dhs 85    L | Dhs 145

سباغيتي اجليو إي اوليو بريمافيرا
Spaghetti Aglio e Olio Primavera
سوتيه الخضار الطازجة، بروكلي وفطر بالثوم والزيت، مع الفلفل 

األحمر، البصل األحمر، جبن البارميزان. 
Sauteed fresh vegetables, broccoli and mushrooms in 
garlic & oil, tossed with red peppers, red onions and 

parmesan cheese.

R | Dhs 50    M | Dhs 75    L | Dhs 110

جديد
NEW

جديد
NEW

فيتوتشيني الخضار الطازجة
Fresh Garden Fettucini

سوتيه الروبيان بصلصة الريحان والكريمة الخفيفة، مع 
الكوسا وشرائح الجزر وباستا الفيتوتشيني. 

Sauteed shrimp in light basil cream sauce 
tossed with zucchini & carrot ribbon and 

fettuccine pasta.

R | Dhs 58   M | Dhs 105   L | Dhs 175

جديد
NEW
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*Prices are inclusive of VAT.     

ريزوتو السالمون
Risotto con Salmone

 ريزوتو مطبوخ مع ماسكاربون، جبن البارميزان  مع
 بصل أخضر إلى جانب السالمون وصلصة البيستو

.مع صلصة الفريدو
Decadent risotto cooked with mascarpone 

and spring onions. Paired with seared 
salmon, topped with pesto Alfredo sauce 

and garnished with lemon.

R | Dhs 89

ريزوتو إي فونجي
Risotto al Funghi 

ريزوتو إيطالي كالسيكي مع فطر وجبن بارميزان وبقدونس.
Classic Italian risotto with mushroom,

parmesan cheese and parsley.

Dhs 55

ريزوتو أال بيسكاتورا
Risotto al Pescatora 

ريزوتو بالكريمة مع جبن بارميزان وبقدونس ومغطى 
بالروبيان المقلي في الزبد والمحار والحبار.

Creamy risotto with parmesan cheese and 
parsley, topped with butter sautéed shrimp, 

mussels and calamari.

R | Dhs 79

RISOTTO

ريزوتو

جديد
NEW

جديد
NEW

جديد
NEW
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*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

ENTRÉES

الوجبات الرئيسية

باذنجان بالبارميزان
Eggplant Parmigiana 

مغطاة بصلصة المارينارا والبندورة والريحان وجبنة 
الموزاريال.

Topped with our homemade marinara sauce,
roma tomatoes, basil and mozzarella.  

R | Dhs 55    M | Dhs 85

بارميجان الدجاج
Chicken Parmigiana 

صدر دجاج  مغطاة بصلصلة المارينارا وجبنة الموزاريال.
Golden fried chicken topped with creamy prosciutto 

marinara sauce, mozzarella & Parmesan.

R | Dhs 58    M | Dhs 95    L | Dhs 135

 سالتيمبوكا الدجاج
Chicken Saltimbocca

صدر الدجاج  صلصة زبدة الليمون، مع بيكن الديك 
الرومي ولب الخرشوف والليمون والكيبر.

Chicken breast with lemon butter sauce, 
sage, turkey bacon, artichoke hearts, 

lemon and capers.

R | Dhs 60    M | Dhs 95   L | Dhs 155

 سالمون سورينتو
Salmon Sorrento

سمك السلمون، صلصة زبدة الليمون والبندورة ونبات القبار.
Salmon fillet with lemon butter sauce, tomatoes 

and capers.
Dhs 73
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ENTRÉES

الوجبات الرئيسية

الدجاج بالليمون
Chicken Limone

صدر دجاج صلصة زبدة الليمون مع نبات القبار.
Chicken breast with lemon butter sauce

 and capers.

R | Dhs 58    M | Dhs 95    L | Dhs 135

غلوريوسو الدجاج
Chicken Glorioso 

صدر دجاج صلصة ألفريدو والخرشوف والبندورة المجففة.
Chicken breast with alfredo sauce, artichokes 

and sun-dried tomatoes.

R | Dhs 65    M | Dhs 105    L | Dhs 185

بارميجانا الروبيان
Shrimp Parmigiana

روبيان ذهبي مقلي تعلوه طبقة من كريما بروشيتا 
مع صلصة المارينارا، جبن الموزاريال والبارميزان.

Golden fried shrimp topped with creamy 
prosciutto marinara sauce, mozzarella & 

Parmesan.

R | Dhs 65    M | Dhs 95    L | Dhs 145

*Prices are inclusive of VAT.     

جديد
NEW

دجاج مارساال
Chicken Marsala

صدر دجاج فطر مع صلصة مارساال الخاصة.
Chicken breast with mushrooms in a

traditional rich marsala sauce. 

R | Dhs 58    M | Dhs 95    L | Dhs 135
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*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة.

SIDE DISHES

االطباقة الجانبية

 كرات اللحم
Meatball

الواحدة نصف باوند.
Each Half-pound. 

Dhs 39

البطاطا المشوية المهروسة بالثوم
Roasted Garlic Mashed Potatoes 

Dhs 29

بطاطا روزماري
Rosemary Potatoes

مع جبنة باريمسان.
With Parmesan cheese.  

Dhs 28

نبات الهليون
Asparagus

Dhs 35

بروكولي رومانو اإليطالي
Italian Broccoli Romano 

بروكولي، الفلفل المسحوق والثوم المسلوق وجبنة بارميزان.
Broccoli, crushed bell peppers, poached garlic and 

parmesan cheese.

Dhs 29

خبز الموزاريال بالثوم
Mozzarella Garlic Bread

Dhs 39

خبز بالثوم
Garlic Bread

Dhs 27

FRESH BREADS

الخبز الطازج

جديد
NEW
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Eat, Drink & Celebrate 
Italian!

Eat, Drink & Celebrate 
Italian!

500 ML    Dhs 18

1 LITER    Dhs 26 

500 مل
1 لتر

500 ML    Dhs 20

1 LITER    Dhs 28 

500 مل
1 لتر

500 ML Dhs 6

1.5 LITER Dhs 12

500 مل
105 لتر

Juices   
Fresh Orange  Dhs 20

Apple  Dhs 16

Cranberry  Dhs 16

Pineapple  Dhs 16   

Regular Iced Tea Dhs 12

Flavored Iced Tea Dhs 14
Peach, Strawberry,

Raspberry, Blackberry. 

Soft Drinks Dhs 15
We proudly serve
Coca-Cola products. 

العصائر 
برتقال

تفاح
كرانبيري 

أناناس.

الشاي المثلج العادي

نكهات الشاي المثلج
الدراق، الفراولة، توت، 

التوت البري 

المشروبات الغازية
نقدم لكم وبكل فخر منتجات 

كوكاكوال

BEVERAGES

المشروبات

*Prices are inclusive of VAT.     .جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة املضافة*

ASK YOUR SERVER FOR BUCA SPECIALTY DRINKS 
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BRING THEM TO BUCA
OR  
BRING BUCA TO THEM.

ABU DHABI
YAS MALL      +971 2 665 6247
DALMA MALL +971 2 877 4414

DUBAI
DUBAI FESTIVAL CITY MALL  +971 4 286 5057

Grab your To Go Menu
Check–in, snap a photo, tag & share your #bucalove

www.bucadibeppo.ae
@bucauae
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