EVERY INGREDIENT HAS A STORY

Olive Oilsed,
First Prevsirgin
extra

700545

إختيار رومانوز

ROMANO’S SAMPLER

ITALIAN TAPAS
CHOOSE

2 FOR AED 51.45

GARLIC CHEESE BREAD
AED 30.45

Bruschetta Crostini
AED 30.45

Spicy Ricotta Meatballs
AED 30.45

Pesto Shrimp & Avocado Crostini
AED 30.45

ANTIPASTI
Romano’s Sampler................AED 61.95

Shrimp & Artichoke Dip.................AED 51.45

tomato bruschetta, mozzarella fritta, crisp-fried
calamari, arrabiata

spinach, parmesan, toasted croutons
Italian LEmon Butter Shrimps....AED 48.3

crisp-fried calamari, calabrian peppers, arrabiata sauce

prawns, butter sauce, arrabbiata sauce, lemon zest,		
cajun butter sauce

Crispy Fresh Mozzarella..AED 40.95

						
Volcano Cheese Fries...................AED 48.3

arrabiata dip, parmesan cheese

french fries, cheese mix, chicken ranchero, jalapeños

Calamari Fritti......................AED 48.30

CRUSTED MUSHROOM RAVIOLI ..AED 38.85

ravioli stuffed with mushrooms, lightly breaded with our
very own panko breading, topped with creamy sauce

خليط الروبيان والخرشوف

SHRIMP & ARTICHOKE DIP

*All prices are inclusive of 5% VAT

فولكينو البطاطس بالجبنة

VOLCANO CHEESE FRIES

رافيولي المشروم

شوربة بالفطر

CRUSTED MUSHROOM RAVIOLI

MUSHROOM SOUP

المشهيات اإليطالية
بسعر  51٫45درهم

إختر
بروشيتا كروستيني
 30٫45درهم

خبز الجبنة والثوم
 30٫45درهم

بيستو الجمبرى مع أفوكادو كروستيني
 30٫45درهم

كرات اللحم المتبلة مع الريكوتا
 30٫45درهم

المقبالت
إختيار رومانوز 61٫95..........................درهم
ثالث نكهات مقبالت بروشيتا بالطماطم ،جبن الموزاريال		
المقلية ،كاالماري مقلي ،صوص األرابيتا

كاالماري فريتي  48٫3........................درهم
كاالماري مقلي ،فلفل حار وصلصة األرابياتا

موزاريال طازجة مقرمشة 40٫95..............درهم
أرابياتا وبارميزان

خليط الروبيان والخرشوف 51٫45..................درهم
سبانخ ،بارميزان ،خبز بالثوم محمص

إيطاليان ليمون بتر الروبيان 48٫03.................درهم

		
روبيان ،صوص الزبذة ،خلیط البانكو ،وصلصة األرابياتا،
زبدة اللیمون

						
فولكينو البطاطاس بالجبنة 48٫03................درهم
بطاطاس مقلية ،جبن الموزاريال ،دجاج الرانشيرو ،هالبينو

رافيولي المشروم ٣٨.٨٥.....................درهم

رافيولي محشي بالفطر مغطى بخليط البانكو الخاص بنا .يقدم
مع صلصة الفطر الكريمي.

إيطاليان ليمون بتر الروبيان

ITALIAN LEMON BUTTER SHRIMPS

*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

بروشيتا كروستيني

BRUSCHETTA CROSTINI

سلطة الروبيان المشوي

GRILLED SHRIMP SALAD

SOUP

SOUP & SALAD

MUSHROOM RAVIOLI SOUP
mushroom ravioli, mushroom soup,
bread steaks

والخرشوف
الجمبرى
Cup
AED خليط
22.05 | Bowl AED 30.45
SHRIMP & ARTICHOKE DIP

LOBSTER RAVIOLI SOUP
lobster ravioli, mushroom soup, bread sticks
Cup AED 22.05 | Bowl AED 30.46

PARMESAN CRUSTED			
Chicken salad............................AED 61.95

salad mix, cherry tomatoes, cucumber, avocado, mix
olives, fried chicked strips, cheese, italian dressing
Chiken florentine....................AED 61.95

spinach, orzo, pine nuts, capers, parmesan, garlic
lemon vinaigrette
CAESAR SALad.............................AED 35.7

salad mix, croutons, tossed, caesar dressing,		
parmesan cheese.					
Grilled SHRIMP Salad.............AED 61.95

salad mix, green apple, avocado, cucumber, cheery
tomato, shrimp, cheese, olives and tomatoes,		
italian dressing
Italian Caprese Salad............AED 40.95

tomatoes, buffalo mozzarella, basil, sweet balsamic

سلطة بارميزان الدجاج المقرمش

PARMESAN CRUSTED CHICKEN SALAD

GRILLED CHICKEN.........................AED 51.45
GRILLED SHRIMP...........................AED 61.95

سلطة سيزر الدجاج المشوي

GRILLED CHICKEN CAESAR SALAD

الحساء والسلطات

رفيولي شوربة بالفطر

الحساء

شوربة المشروم ،مشروم رفيولي ،خبز مقرمش

صغير  22،05درهم | كبير  30٫45درهم

SHRIMP & ARTICHOKE DIP

خليط الجمبرى والخرشوف

رفيولي شوربة باللوبستر

شوربة المشروم ،لوبستر رفيولي ،خبز مقرمش

صغير  22٫05درهم | كبير  30٫46درهم

سلطة بارميزان الدجاج المقرمش  61٫95...درهم

سلطه خضراء ،خس ،أفوكادو ،خیار ،طماطم شیري ،زيتون،
شرائح دجاج مقلیة ،صلصة إيطالية

					
سلطة دجاج فلورينتين  61٫95 .............درهم

سبانخ ،باستا أورزو ،صنوبر ،جبنة بارميزان ،ثوم ،خل الليمون

سلطة سيزر 35٫7........................درهم
خس روماني ،قطع خبز التوست المحمص ،صلصة
			
السيزر ،جبن البارميزان.

سلطة الروبيان المشوي  61٫95.....................درهم
سلطة خضراء ،خس ،تفاح أخضر ،أفوكادو ،خيار ،طماطم
شيري ،روبيان ،جبن ،زيتون وطماطم صلصة إيطالیة.

دجاج مشوي 51٫45 .........................درهم
روبيان مشوي 61٫95........................درهم

سلطة كابريسي اإليطالية  40٫95...................درهم
طماطم ،جبنة موزاريال بوفالو ،أوراق الريحان ،صوص البلسميك
الحلو ،زيت الزيتون

سلطة دجاج فلورينتين

CHICKEN FLORENTINE

فالت بريد الدجاج المدخن

SMOKEY CHICKEN FLATBREAD

PIZZA
add fresh garden or caesar salad AED 22.05
Mushroom & Goat
Cheese Flatbread..........AED 51.45

mushroom, caramelized onions, truffle oil, herbs

Smoky Shrimp Flatbread

seared shrimp, smoked mozzarella,
veal pancetta, saporita
Medium AED 51.45 | Large AED 72.45

smokey chicken flatbread

mozzarella cheese, grilled chicken slices,
mushrooms, olives

ITalian sausage Pizza...AED 61.95

Medium AED 51.45 | Large AED 61.59

Primo Pepperoni Pizza..AED 61.95

beef pepperoni, fresh mozzarella, parmesan			
				

Margherita Pizza...........AED 51.65

vine-ripened tomatoes, fresh mozzarella, basil

hot italian beef sausage, pepperoni,
mozzarella
Roasted Chicken &
Arugula Flatbread.......AED 61.95

herb chicken, roasted peppers, arugula pesto,
lemon oil

your choice of pan or flatbread pizza
*All prices are inclusive of 5% VAT

بريمو بيبيروني بيتزا

PRIMO PEPPERONI PIZZA

فالتبريد الروبيان المدخن

SMOKEY SHRIMP FLATBREAD

بيتزا
إستمتع بسلطة سيزر أو الجاردن بسعر  22٫05درهم
فالتبريد الروبيان المدخن 				

فالتبريد فطر وجبنة الماعز  51٫45....درهم

جمبرى ،جبنة موزاريال مدخنة ،بانشيتا لحم
مدخن ،صلصة سابوريتا

فطر ،بصل سوتيه ،زيت الكمأة ،أعشاب

وسط  51٫45درهم | كبير  72٫45درهم

فالتبريد الدجاج المدخن

جبنة موزاريال ،شرائح الدجاج المشوي ،فطر ،زيتون

بيتزا السوسيج اإليطالية 61٫95..درهم

وسط  51٫45درهم | كبير  61٫59درهم

نقانق لحم بقري إيطالي حارة ،بيبروني ،جبنة موزاريال

بريمو بيبيروني بيتزا 61٫95..درهم
بيبيروني لحم بقري ،جبنة موزاريال طازجة
وجبنة بارميزان

			

بيتزا مارجريتا 51٫65.............درهم
طماطم ناضجة ،جبنة موزاريال طازجة ،ريحان

فالتبريد دجاج
سوتيه مع الجرجير 61٫95 ........درهم
دجاج باألعشاب ،فلفل وبصل سوتيه ،صلصة بيستو

		

بالجرجير ،زيت الليمون

إختيارك من العجينة السميكة أو الفالتبريد
*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

سبيتزا مارجريتا

MARGHERITA PIZZA

باستا دي ماري

PASTA DI MARE

CLASSICS
add fresh garden or caesar salad AED 22.05
Buffalo Chicken Parmesan..AED 72.45

Chicken and shrimp scaloppine.AED..82.95

parmesan crusted chicken, spice buffalo sauce,		
caramelized onion, capellini pasta

scaloppine chicken, shrimp, alfredo sauce, capellini,		
mushroom, artichokes, veal pancetta

Pasta di Mare...........................AED 93.45
scallops,mussels,shrimp,fettuccine or spaghetti

Fettuccine/ penne Alfredo			

Pasta Milano............................AED 61.95

GRILleD CHICKEN................................AED 72.45
GRILleD SHRIMP..................................AED 82.95

roasted chicken, sun-dried tomatoes,
mushrooms, garlic cream
Penne Rustica.........................AED 72.45

roasted chicken, shrimp, veal pancetta,
gratinata, parmesan
Carmela’s Chicken..................AED 60.9

roasted chicken, rigatoni, caramelized onions, mushrooms,
marsala cream

parmesan, butter, cream

lasagna bolognese........................AED 61.95		

bolognese sauce, ricotta & parmesan cheese, pomodoro sauce
mama trio...........................................AED 82.95

chicken parmesan, lasagna bolognese, chicken,
mushroom cannelloni
Stuffed Crusted Chicken PennE ....AED 54.60

baked stuffed boneless chicken breast mixed cheese served on top
of a penne pasta & cooked with olive oil, home made marinara
sauce & fresh mushrooms

*All prices are inclusive of 5% VAT

دجاج كارميالز

CARMELA’S CHICKEN

دجاج وروبيان سكالوبيني

CHICKEN AND SHRIMP SCALOPPINE

بوفالو دجاج بالبرميزان

BUFFALO CHICKEN PARMESAN

أطباق كالسيكية
إستمتع بسلطة سيزر أو الجاردن بسعر  22٫05درهم
بوفالو دجاج بالبرميزان 72.45....................درهم
بصل سوتيه ،معكرونة ،دجاج برميزان ،صوص كريمة حارة

معكرونة دي ماري 93.45 ........................درهم
محار,بلح البحر,روبيان,فيتوتشيني او سباجيتي

دجاج وجمبرى سكالوبيني 82.95.........درهم
دجاج سكالوبيني ،جمبرى ،صلصة ألفريدو  ،كابيليني،
فطر ،بانشيتا لحم صافي

فيتوتشيني /بيني ألفريدو

جبنة بارميزان ،زبدة ،كريمة

معكرونة ميالنو 61.95 ...........................درهم

الدجاج 72٫45 ............................درهم 		
الروبيان 82٫95...........................درهم

بيني روستيكا  72.45............................درهم

الزانيا بولونيز 61٫95.......................درهم

دجاج سوتيه ،طماطم مجففة ،فطر ،كريمة بالثوم

		
دجاج سوتيه ،جمبرى ،بانشيتا لحم مدخن ،كريمة
روزماري ،جبنة بارميزان

دجاج كارميالز 60.9...............................درهم
دجاج ،ريجاتوني ،بصل سوتيه ،فطر ،صلصة مارساال كريم

صلصة بولونيز ،جبنة ريكوتا وبارميزان ،صلصة طماطم

ماما تريو 82٫95..........................درهم
دجاج بالبارميزان ،الزانيا بولونيز ،دجاج ،فطر كانيلوني

بيني الدجاج المحشي ٥٤.٦٠..............درهم

دصدر دجاج والجبنة اإليطالية .يقدم مع معكرونة بيني
محضرة مع صلصة المارينارا المنزلية والفطر الطازج .يقدم
مع الخبز بالثوم

*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

بيني روستيكا

PENNE RUSTICA

بيني الدجاج المحشي

STUFFED CRUSTED CHICKEN PENNE

باستا سباجيتي الروبيان أرابياتا

SPAGHETTI SHRIMP ARABIATA

CLASSICS
add fresh garden or caesar salad AED 22.05
Alfredo Penne
Al Salmone...........................AED 82.95

penne pasta, creamy alfredo sauce, mushroom,
parmesan cheese, grilled salmon, olives & tomatoes
mix, garlic toast.
Spaghetti Shrimp Arabiata.AED 67.2

arabiata, tomato, basil, parsley

mama ricotta meatballs.........AED 67.2

spaghetti, marinara sauce, grilled meat balls, mushroom,
montery jack, buffalo mozzarella, olives & tomatoes
mix, garlic toast.
					
MUSHROOM
Chicken Spaghetti.....................AED 67.2

grilled chicken breast, creamy alfredo sauce, parmisan,
mushroom, cheese, spaghetti pasta, tomato, garlic toast.

TRIO FETTUCCINi.................AED 93.45

fettuccini, marinara sauce, mushroom, grilled cajun
chicken breast, garlic butter, grilled shrimp, olives &
tomatoes mix, garlic toast
						
					
*All prices are inclusive of 5% VAT

سباجيتي الدجاج بالفطر

MUSHROOM CHICKEN SPAGHETTI

ماما ريكوتا كرات اللحم

MAMA RICOTTA MEATBALLS

أطباق كالسيكية
إستمتع بسلطة سيزر أو الجاردن بسعر  22٫05درهم
ألفريدو بيني سالمون 72.45...................درهم

معكرونة بیني باستا ،صلصة ألفريدو ،جبن البارمیزان ،زيتون،
طماطم ،شريحة سالمون مشوي ،خبز بالثوم

باستا سباجيتي الروبيان أرابياتا 67.2............درهم
ارابيتا,الريحان,طماطم,بقدونس

تريو فيتوشيني 93.45.........................درهم

ماما ريكوتا كرات اللحم 67.2....................درهم
سباجیتي ،صلصة المارينارا ،فطر ،زيتون والطماطم ،جبن
بافلو الموزاريال ،كرات اللحم المشوية ،خبز بالثوم.

					
سباجيتي الدجاج بالفطر 67.2....................درهم
صدر دجاج المشوي ،معكرونة باستا سباجيتي ،صلصة ألفريدو
الكريمیة ،جبن البارمیزان ،فطر ،جبن ،زيتون وطماطم		،
خبز بالثوم

فیتوتشیني ،صلصة المارينارا ،الفطر ،زيتون والطماطم،،
دجاج الكاجون المشوي ،زبدة الثوم ،روبيان مشوي ،خبز بالثوم
			

						
						
						

*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

تريو فيتوشيني

TRIO FETTUCCINI

ألفريدو بيني سالمون

ALFREDO PENNE AL SALMONE

دجاج مشوي بالفرن الحجري

دجاج كشياتوري

CHICKEN UNDER A BRICK

CHICKEN CACCIATORE

PRINCIPle
add fresh garden or caesar salad AED 22.05

POLLO
Chicken Under a Brick.......AED 82.95

Chicken Portabello.............AED 72.45

sage-roasted half chicken, broccoli, roasted potatoes,
diavola sauce

grilled chicken, mushroom mix, mozzarella, roasted
garlic demi, spinach orzo pasta

Chicken Parmesan...............AED 72.45

Parmigiana
Chicken Sandwich....................AED 51.45

parmesan crusted chicken, spice Arabiate sauce,
cherry tomato, capellini pasta
Chicken Cacciatore.............AED 82.95

chicken, mushrooms, sweet pepper, onions,		
sweet marsala, tomato sauce
		
NApOLLIE BURger..................AED 51.45

ried chicken, marinara sauce, cheese buffalo mozzarella,
mayo, french fries or roasted potato
Portobello				
Chicken Platter......................AED 82.95

grilled chicken breast, prrtobello mushroom ,buffalo
mozzerella cheese, tomato, steamed broccoli, corn

burger patty, smoked beef bacon, mushrooms,
onions, mozzarella cheese, french fries

Chipotle grilled			
chicken and shrimp................AED 82.95

Mediterranean Chicken......AED 61.95

grilled chicken breast, honey chipotle sauce,		
chipotle grilled shrimps, cherry tomato,		
sesame seeds, rice, steamed broccoli

marinated chicken, roasted vegetables

*All prices are inclusive of 5% VAT

شيبوتلي الدجاج والروبيان المشوي

CHIPOTLE GRILLED CHICKEN AND SHRIMP

الحساء والسلطات

بورتابيلو الدجاج بالتر

PORTOBELLO CHICKEN PLATTER

وجبات رئيسية
إستمتع بسلطة سيزر أو الجاردن بسعر  22٫05درهم

بولو (دجاج)
دجاج مشوي بالفرن الحجري 82.95........درهم

دجاج بورتابيلو 72.45.........................درهم

دجاج بارميزان 67.45.......................درهم
صدر دجاج مقلي ،كابيليني بالطماطم ،جبنة ,وصوص 		
االربياتا الحار

سندويش دجاج بارميجيانا 51.45..............درهم
صدر دجاج مقلي ،صلصة المارينارا ،جبنة البافلو ،مايونيز،
بطاطس محمرة

دجاج كشياتوري 82.95....................درهم

بورتابيلو الدجاج بالتر 82٫95......................درهم

برجر نابولي 51.45.........................درهم

شيبوتلي الدجاج والروبيان المشوي 82.95........درهم

نصف دجاجة مشوية بالصاج ،بروكلي ،بطاطس
محمرة وصلصة ديافوال

		

دجاج متبل على الطريقة اإليطالية .يقدم مع فطر
طازج ،فلفل حلو ،صوص المارساال ،طماطم

قطعة برجر ،بيكون بقري مدخن ،فطر ،بصل،
جبنة موزاريال ،بطاطس محمرة

دجاج مشوي ،فطر ،جبنة موزاريال ،صلصة ديمي بالثوم		،
سبانخ مع معكرونة أورزو

صدر دجاج مشوي ،جبن البافلو موزاريال ،طماطم ،مشروم
البورتلبلو ،بطاطا مهروسة ،بروكلي ،ذرة
صدر دجاج مشوي ،صلصة تشبوتلي ،روبيان مشوي		 ،
سمسم ،طماطم شیري ،أرز ،بروكلي

دجاج مشوي متبل 61.95...................درهم
قطع دجاج متبل ،خضروات مشوية

*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

دجاج بورتابيلو

CHICKEN PORTABELLO

برجر نابولي

NAPOLLIE BURGER

سمك ريد سنابر مع الروبيان

GRILLED RED SNAPPER & SHRIMPS

PRINCIPle
add fresh garden or caesar salad AED 22.05

PESCE
Grilled Salmon*............AED 82.95

salmon mediterranean spices, sun-dried
tomato, orzo pasta
with grilled shrimp.....AED 109.20
grilled red				
snapper & SHRIMPS.......AED 93.45

grilled fish, shrimps, orzo pasta, spinach, radicchio,
mediterranean vinaigrette
Parmesan 				
crusted hammour.........AED 82.95

lemon butter, capers, sun-dried tomato, orzo pasta

أسماك
 درهم82.95...........................سلمون مشوي

، معكرونة أورزو، توابل البحر المتوسط،سلمون
طماطم مجففة

 درهم109.2...مع روبيان مشوي
 درهم93٫45..............سمك ريد سنابر مع الروبيان

، سبانخ، معكرونة أورزو، جمبرى،سمك مشوى
تتبيلة الخل وملفوف أحمر

 درهم82،95.........................هامور بالبارميزان

 باستا أورزو بالطماطم المجففة، القبار،زبدة الليمون

*Notice: May be cooked to order. Consuming raw or undercooked meat, poultry, seafood or shellfish may increase your risk of
foodborne illness. Before placing your order, please inform your server if a person in your party has a food allergy.
*All prices are inclusive of 5% VAT

سلمون مشوي

GRILLED SALMON

 من الضريبة المضافة٪5 *جميع األسعار شاملة

أسياخ الفيليه المشوي

GRILLED TENDERLOINS SKEWERS

وجبات رئيسية
إستمتع بسلطة سيزر أو الجاردن بسعر  22٫05درهم

لحوم
باربكيو فيليه* 124.95...........................درهم

شريحة لحم الفيليه ،خضروات مشوية,صوص الباربيكيو

نيويورك ستريب ستيك * 114.45.................درهم

نيويورك ستريب ستيك ،بيني ألفريدو باستا ،بروكلي

أسياخ الفيليه المشوي*  124٫95.................درهم

لحم بقري أسياخ ،فلفل حلو ،طماطم صلصة طماطم
بطاطاس ويدجز

ريب آي مشوي * 124٫95..........................درهم

ريب آي بدون عظام ،خضروات مشوية

فيليه مشوي مع الروبيان الجامبو* ١٤٧،٠٠.......درهم

 240جرام من لحم البقر التقليدي ،مشوي حتي الكمال مع
صلصة الفطر ألفريدو والخبز بالثوم

CARNE
BBQ Filet*.....................................AED 124.95

filet, roasted vegetable, BBQ sauce
new york strip steak*.............AED 114.45

new york steak, alfredo, penne pasta, broccoli
				
Grilled Tenderloins
Skewers.........................................AED 124.95

beef, skewers, bell peppers, onion, peppercorn sauce, potato
wedges
Grilled Ribeye*............................AED 124.95

boneless ribeye, roasted vegetables
Grilled Tenderlion
with Jumbo Shrimp*....................AED 147.00

240 grams of traditional beef tenderloin, grilled to order
with our special seasoning, topped with creamy alfredo
mushroom sauce

*مالحظة :اإلستهالك المفرط لللحوم أو الدواجن أو المأكوالت البحرية أو البيض النيء أو الغير مطهو جيدًا يزيد من خطر اإلصابة
باألمراض المنتقلة عن طريق الطعام .وخاصةً إن كنت تعاني من ظروف صحية معينة.

فيليه مشوي مع الروبيان الجامبو

GRILLED TENDERLOIN WITH JUMBO SHRIMP

ريب آي مشوي

GRILLED RIBEYE

كيك ريد فلفت

RED VELVET CAKE

DOLCE

COFFEE
Coffee AED 12.6

Bianco E Nero

TEA AED 10.5

vanilla ice cream, chocolate cake, chocolate
flavored fudge
AED 40.95

Espresso
Tiramisu

SINGle AED 14.7 | DOUBle AED 18.9

mascarpone, ladyfingers, espresso, cocoa
AED 40.95

Café Mocha

double espresso with steamed milk
AED 19.95

New York StyAED Cheesecake

shortbread crust, fresh strawberries
AED 40.95

Café Latte

espresso with steamed milk
Homemade Chocolate Cake

AED 17.85

warm ganache, chocolate toffee, whipped cream
AED 35.7

Cappuccino

espresso with frothed milk
red velvet cake

AED 17.85

red velvet cake, white cream cheese

Hot Chocolate AED 17.85

AED 40.95

*All prices are inclusive of 5% VAT

تيراميسو

TIRAMISU

بيانكو إي نيرو

BIANCO E NERO

قهوة

حلويات

قهوة  12.6درهم

بيانكو إي نيرو

كيك الشوكوالتة ،آيس كريم بنكهة
الفانيليا ،صوص الشوكوالتة

شاي  10.5درهم
إسبرسو
إسبرسو  14.7درهم | دبل إسبرسو  18.9درهم

 40.95درهم
تيراميسو

ماسكاربوني ،اليدي فينجرز ،إسبرسو ،كاكاو

 40.95درهم

كافيه موكا

دبل إسبرسو مع الحليب الساخن

 19.95درهم

نيويورك تشيز كيك

كيك الجبنة الكالسيكي مع صوص الفراولة

كافيه التيه

 40.95درهم

إسبرسو مع الحليب الساخن

كيك الشوكوالتة المحضرة منزلي ًا

 17.85درهم

صوص الشوكوالتة الدافئ ،كيك الشوكوالتة
مع صلصة الكريمة

كابتشينو

 35.7درهم

إسبرسو مع رغوة غنية من الحليب الدافئ

 17.85درهم

كيك ريد فلفت

شوكوالته ساخنة  17.85درهم

كيك ريد فلفت ،كريمة الجبنة البيضاء

 40.95درهم

*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

نيويورك تشيز كيك

NEW YORK STYAED CHEESE CAKE

SENZA

BEVANDE

Pomegranate Basil Cooler

Soft Drinks

pomegranate, basil, limonata AED 19.95

Pepsi®, Diet Pepsi®, 7up®, Mirinda® AED 16.8

Cranberry Orange Spritz
cranberry, orange, soda AED 19.95

raspberry, orange, pomegranate, peach AED 17.85

leaning Bellini

ICED Tea AED 15.75

Italian Sodas

peach purée AED 22.05
Flavored lemonade
Ultimate Bellini
peach purée, raspberry AED 25.2

mint, peach raspberry, strawberry AED 19.95

Limonata Mojito
limonata, agave nectar, lime, mint AED 19.95

small AED 19.95 | large AED 27.30

Fresh Raspberry lemonade
raspberries, lemonade AED 19.95

small AED 16.8 | large AED 24.15

Di Frutia Fresca
orange or lemon AED 18.90

small AED 7.35 | large AED 12.6

S. Pellegrino

Acqua Panna

ARWA

*All prices are inclusive of 5% VAT

لينينج بيليني

LEANING BELLINI

المشروبات الغازية
Soft Drinks

كابتشينو

Cappuccino

سينز ا

المشروبات

رومان الريحان البارد
رمان ،ريحان ،ليمونادة  19.95درهم

المشروبات الغازية
بيبسي ،دايت بيبسي ،سيفن أب ،ميريندا  16٫8درهم

صودا التوت والبرتقال
توت ،برتقال ،صودا  19٫95درهم

صودا إيطالية
توت ،برتقال ،رمان ،خوخ أو توت  17٫85درهم

لينينج بيليني
مشروب الخوخ المثلج  22٫05درهم

شاي مثلج
ساخن أو بارد  15٫75درهم

ألتيميت بيليني
مشروب الخوخ مع التوت المثلج  25٫2درهم

نكهات الليمون
نعناع ،توت ،فراولة  19٫95درهم

ليموناتا موهيتو
ليمونادة ،نكتار أجاف ،اليم ،ونعناع  19٫95درهم

سان بيليجرينو
صغير  19٫95درهم | كبير  27٫30درهم

توت الليمون الطازج
توت ،ليمونادة  19٫95درهم

أكوا بانا
صغير  16٫8درهم | كبير  24٫15درهم

عصائر طبيعية طازجة
برتقال أو ليمون  18٫90درهم

أروى
صغير  7٫35درهم | كبير  12٫6درهم

*جميع األسعار شاملة  ٪5من الضريبة المضافة

فريش رازبيري ليمونيد

FRESH RASPBERRY LEMONADE

سان بيليغرينو

S. PELLEGRINO

ألتيميت بيليني

Ultimate Bellini

,
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Round Tweet flavor
Intense, s

EVERY INGREDIENT HAS A STORY
We like to act small. We buy from small farms. We make things in small batches.
Every meal we prepare is made for a guest of one - it does not get much
smaller than that.
Most importantly, acting small means knowing where our ingredients come from.
We source our essential items - tomatoes, cheese, olive oil and pasta - straight from Italy, from families
who also act small. We know because we’ve met with every one of them, on their family farms and in
their kitchens. It would be easier and less costly to buy big, but at Macaroni Grill we believe that by
acting small we create better tasting food for you and your family.

