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was created in Italy in 1920, showcasing artists of the calibre of the great
Tenor Tito Schipa and Beniamino Gigli. Maxim Gorky himself would sit at a table in
the eighteenth-century Venetian style room and talk with intellectuals from the English
colony in Alassio. The delicacies created by Rinaldo Balzola - who had learnt the art from
Gustavo Pfatisch in Turin - becoming the head pastry cook for the Royal House of Savoy
in 1929, even lured in D’Annunzio and Duse. Finding that their patisseries made Italy that
little bit sweeter, the captains of Industry Motta and Alemagna were also famously known
to take pause at Caffe Concerto.

• Prices include 5 % Value Added Taxes (VAT)

www.caffeconcerto.sa

Light Bites
Bread & Olives

Bread & Olives SAR 28
Baby Mozzarella marinated with garlic-chilli and rosemary
served with Italian bread - 940 cal.

Starters

Traditional Bruschetta SAR 28

Selection

Char-grilled ciabatta brushed with garlic, drizzled
with olive oil and topped with diced tomatoes,
garlic and parmesan shavings - 440 cal.

of Hot Bites

Garlic Cheese Bread SAR 26

Perfect for sharing

- 960 cal.

Insalata Caprese SAR 41

Buffalo Mozzarella, vine-ripened tomatoes, basil and olive oil
- 250 cal.

Crispy Calamari SAR 41

To share SAR 117 - 1,760 cal.
Served on a board, with rocket
and parmesan shavings

With crushed garlic, mayo and chopped chili and lemon
- 850 cal.

- Tiger king prawn butterfly

Tiger King Prawn

- Mozzarella sticks served with tomato salsa

Butterfly king prawns, breaded with a sweet chilli dip

- Garlic cheese bread

Small SAR 61 - 600 cal. Large SAR 101 - 900 cal.

Mozzarella Sticks

Small SAR 31- 620 cal. Large SAR 45 - 1,110 cal.

Insalata Caprese

With tomato salsa

- Deep fried Calamari
with sweet chilli sauce and lemon chilli dip sauce

Selection of Hot Bites

Soup of the Day SAR 29

With freshly baked bread - 300 cal.

Food allergies and intolerances: Please speak to our staff if you want to know about our ingredients. We can’t guarantee our dishes are allergen free.
Olives may contain stones and fish may contain bones. For vegetarian, gluten free and Halal dish please speak to our staff.

Salad
Insalata tricolore SAR 63

On a bed of mixed leaves, Buffalo mozzarella, vine tomato,
avocado and fresh basil with extra virgin olive oil
- 600 cal.

Goat Cheese Salad SAR 62

With grilled Mediterranean vegetables, balsamic cream,
basil pesto, salad leaves and diced beetroot
- 1,300 cal.

Seafood Salad SAR 83

Classic Caesar Salad SAR 42

Lettuce, shaved parmesan, croutons and Caesar dressing
- 450 cal.

Salmon Nicoise SAR 98

Mixed-leaf salad, grilled salmon fillet,
fresh green beans, boiled egg, baby potatoes,
olives, tomato and extra virgin olive oil
- 810 cal.

Chicken Salad

Salmon Nicoise

- Add Grilled Chicken SAR 19
- Add King Prawns SAR 26
- With Chicken and Bacon Strip SAR 25

Tiger Prawns, mango, avocado, smoked salmon,
with mixed leaf salad and mango-chutney dressing
- 620 cal.

Tartines

With potato wedges and sour cream dip

Roasted Vegetables SAR 49

With mozzarella di bufala, sun-dried tomatoes and extra virgin olive oil - 910 cal.

Three Cheese & Spinach SAR 49 - 850 cal.
Smoked Salmon SAR 56

Goat’s Cheese Salad

Smoked Salmon

With cream cheese and dill - 1,000 cal.

Baguette or Ciabatta
Served with salad, Concerto dressing and French fries

Open Smoked Salmon SAR 59

With cream cheese and fresh dill - 1,030 cal.

Grilled Chicken Mayo SAR 59

Mozzarella di Bufala SAR 53

With sun-dried tomatoes, pine nuts, basil and olive oil
- 1,030 cal.

Chicken Pesto SAR 53

With melted cheese, avocado, tomatoes and Concerto dressing
- 1,010 cal.

With sun-dried tomatoes, rocket and mayo - 970 cal.

Minute Beef Steak SAR 63

Turkey and Cheese SAR 55
With lettuce and tomato - 1,580 cal.

Minute Beef Steak

Open Smoked Salmon

With melted cheese and Concerto dressing - 1,170 cal.

Original Club Chicken, Egg
and Cheese SAR 59 - 1,320 cal.

Chicken Milanese SAR 59

Turkey with Tomato and Cheese SAR 59
- 1,580 cal.

Tuna Sweetcorn and Cheese SAR 51 - 1,310 cal.

Tuna Sandwich

Toasted Focaccia

Served with salad, Concerto dressing and French fries

Chicken Escalope, lettuce, tomato, brown sauce and mayo
- 1,130 cal.

Goat Cheese SAR 59

With spinach, roasted peppers and basil pesto - 1,050 cal.

Chicken Milanese

Club Sandwich

Served with salad, Concerto dressing and French fries

Proper Burgers
Chicken Burger

Classic Beef Burger
SAR 67
clossico burger di manzo
100% 8oz Beef, lettuce, tomatoes, red
onions, mayo and tomato salsa
with french fries
- 1,450 cal.

SAR 62
burger di pollo
Chargrilled chicken breast, baby
spinach, roasted red peppers, mayo
and basil pesto with french fries
- 1,240 cal.

Extra Topping SAR 7
Bacon | Sliced Avocado | Roasted peppers | Cheddar | American Cheese | Mozzarella

Chicken Burger

Classic Beef Burger

Dips SAR 5 : Tomato salsa | Sweet Chilli

Kids menu
Spaghetti Neapolitan
With tomato sauce - 520 cal.

Spaghetti Bolognese

Traditional minced beef Ragù
- 670 cal.

SAR 53

Mini Chicken Burger
with fries - 970 cal.

Mini Beef Burger
with fries - 1,040 cal.

Kids Drinks Choices
Fresh orange • Soft Drink • Babycino

Rigatoni Four Cheese
- 1,030 cal.

Chicken Escalope
With fries or spaghetti
- 730 cal.

Pasta and Risotto
Gnocchi Sorrentina SAR 57
With tomato sauce and mozzarella
- 570 cal.

Rigatoni Arrabbiata SAR 52
With spicy tomato sauce - 1,160 cal.

Gnocchi Pesto and a touch of cream SAR 57
- 980 cal.

Wild Mushroom & Parmesan Risotto SAR 68
- 400 cal.

Rigatoni Siciliana SAR 62

Grilled aubergine roasted peppers, cherry tomatoes,
baby buffalo mozzarella, chilli and garlic - 1,110 cal.

Rigatoni Concerto SAR 73

Chicken & Asparagus Risotto SAR 68
- 1,530 cal.

Chicken, mushrooms, cherry tomatoes and rose sauce
or Chicken, mushrooms and white sauce - 1,270 cal.

King Prawn & Saffron Risotto SAR 91

Rigatoni Four Cheese SAR 66
- 1,810 cal.

Lasagna

Four Cheese

- 1,480 cal.

Lasagna SAR 67

Spaghetti Napolitana SAR 52

With minced beef and Bechmal sauce - 1,130 cal.

With tomato sauce - 740 cal.

Fettuccine Pesto SAR 69

Spaghetti Bolognese SAR 66

With sun-dried tomato and a touch of cream - 1,910 cal.

With minced beef ragú - 860 cal.

Fettuccine with Mushroom and
Four Cheese SAR 68

Spaghetti King Prawns SAR 89

- 1,700 cal.

With chilli, garlic and Shell Fish Bisque
- 860 cal.

Ravioli Spinach & Ricotta SAR 66

Prawn Risotto

Rigatoni Arrabbiata

With cream and parmesan sauce
- 1,330 cal.

Fish
Grilled Salmon Steak SAR 99

With sautéd baby potatoes, asparagus, spinach, dill, capers and lemon-butter sauce - 900 cal.

Grilled Sea Bass SAR 97

With sautéd baby potatoes, green beans and carrots topped with a chilled dressing of diced
tomatoes, shallots, lemon and extra virgin olive oil - 820 cal.

Side Order
French Fries | Sauté baby potatoes | Potato wedges

SAR 18

Grilled Sea bass

Grilled Salmon Steak

Mixed salad | Tomatoes and Onion salad | Rocket salad | Mashed Potatoes | Caesar salad | Baby spinach SAR 25

Meat
Chicken Milanese SAR 83
Chicken Escalope with rocket salad, parmesan shavings and a choice of spaghetti Napolitano or french fries - 1,010 cal.

Chicken Breast SAR 88
With creamy mushroom sauce served with green beans, sautéd baby potatoes and roasted cherry tomato - 1,290 cal.

Lamb Shank SAR 99

Lamb Shank

Chicken Milanese

Mashed potato, roasted vegetables and luxury gravy sauce - 870 cal.

A Discretionary 12.5% Service charge will be added to your bill

Scone
SAR 25

Plain and raisin with clotted cream
and strawberry Preserve
- 375 cal.

Luxury Cream Tea
for one : SAR 72
- 770 cal.

|

for two : SAR 122
- 1600 cal.

Freshly Baked Raisin and Plain Scones with Cornish Clotted Cream and Strawberry Preserve.
A rich selection of Afternoon Tea Pastries , Cakes and Macaroon. A choice of tea.

A Discretionary 12.5% Service charge will be added to your bill

Afternoon
Tea
All Day

Tè del pomeriggio

Afternoon Tea
for one : SAR 79
- 1,700 cal.

|

for two : SAR 142
- 2,400 cal.

Selection of Afternoon Sandwiches
- Cucumber with Cream Cheese - Scottish Smoked Salmon Cream Cheese
- Egg Mayonnaise - Roast Beef, horseradish sauce and pickles
Freshly Baked Raisin and Plain Scones with Cornish Clotted Cream and Strawberry Preserve.
Assortment of Afternoon Tea Pastries and Cakes. A choice of tea from our world selection.

Selection of
Macaroons
3 pieces SAR 21 - 240 cal.
6 pieces SAR 38 - 480 cal.

Selva Chocolate sponge

SAR 24

Strawberry Gateaux - 230 cal.

		

SAR 26

		

SAR 24

		

SAR 26

		

SAR 26

Vanilla sponge with fresh cream and strawberries

Chocolate Gateaux

With chocolate creme - 290 cal.

Tiramisu

- 320 cal.

Cheese Cake

Mille Feuille

with mixed fruits and crème patisserie - 270 cal.
		
Black Forest
		
SAR 25
With cherries - 240 cal.

		

SAR 26

		

SAR 25

Éclair

Crème Patissière - 240 cal. ,
Chocolate Crème - 310 cal. Or Hazelnut - 260 cal.

SAR 19

Tart

		

SAR 26

Chocolate Tart - 530 cal.

		

SAR 23

Mille Feuille

		

SAR 26

- 240 cal.
		
Almond & Apple, Apple & Cinnamon or Cherry

SAR 23

Strawberry - 430 cal. ,
Mixed Berries - 590 cal.

- 230 cal.
With creme patissiere

Frangipane

Mixed Berries

Strawberry or Lemon - 310 cal.		

Chocolate Mousse - 330 cal.
Mixed Berries Mousse - 230 cal.

Éclair Hazelnut cream

Gateaux and Patisserie

Danish Pastry Pear - 365 cal.

SAR 17

Hot Desserts
Chocolate Fudge With chocolate Sauce and

vanilla ice-cream - 600 cal.

Apple Crumble With custard and vanilla ice-cream

SAR 36

- 411 cal.

SAR 36

Cherry Frangipan With custard and vanilla ice-cream - 492 cal.

SAR 36

Almond & Cinammon Frangipan With custard and
vanilla ice-cream - 376 cal.

Sticky Date Pudding With salted caramel &
vanilla ice-cream - 340 cal.

Waffle & Scoop of Ice cream
Chocolate Fondant With chocolate Sauce and

SAR 36
SAR 36

- 355 cal.

SAR 36

vanilla ice-cream - 650 cal.

SAR 36

Chocolate Fondant

Muffin Chocolate - 442 cal. ,
Blueberry - 377 cal. or Caramel - 543 cal.		

Lemon Cheese Cake

,
Plum - 380 cal. or Apricot - 335 cal.		SAR 17

Concerto Milkshakes
Caramelize fig and apricot milk shake

SAR 28

Double chocolate and cookies milk shake

SAR 28

Avocado and strawberry milk shake 		

SAR 28

Dates and walnut milk shake (fresh date, walnut,

SAR 28

Vanilla - 360 cal. , Chocolate - 420 cal. , 		
Banana - 360 cal.

SAR 26

(dry fig, apricot, milk and vanilla ice cream) - 380 cal.

(vanilla ice cream, chocolate ice cream,
Oreo cookies, whipped cream) - 620 cal.

(fresh avocado, banana, honey, milk and
strawberry ice cream) - 560 cal.

vanilla ice cream and pineapple juice) - 680 cal.

Note: - All milk shakes are served with whipping cream or ice cream on the
top as per customer request.

Iced Drinks
Red velvet (Frappé) - 80 cal.
Toffee Coffee (Frappé) - 90 cal. 		
Iced Mocha - 180 cal.		
Iced Latte - 180 cal. 			
Homemade Iced Peach tea- 140 cal.
Homemade Ice twister - 170 cal.

SAR 24
SAR 24
SAR 27
SAR 27
SAR 19
SAR 22

passion fruits sorbet, orange juice, apple juice,
lime juice sugar syrup, ginger ale and passion fruits pulp

Addition flavors: caramel, vanilla, hazelnut

SAR 6

Fresh Juices
Orange juice - 650 cal.
Carrot juice - 1,060 cal.
		
Pineapple juice - 1,120 cal.
		
Green Apple juice - 450 cal.
		
Watermelon juice - 410 cal.
		
Minted strawberry fizz - 290 cal.
Lemonade - 270 cal.

SAR 25
SAR 23
SAR 25
SAR 25
SAR 25
SAR 25
SAR 23

Cocktails
Concerto Mix 					

SAR 29

A blend of Strawberry, Blueberries and
Raspberries with skim milk - 170 cal.

Berry Couture 					

SAR 31

A layer of berries mixed, orange juice and lemon slush - 50 cal.

Concerto Chocolate Factory 			

SAR 29

Chocolate chip cookies blended with vanilla ice cream,
chocolate syrup, mint syrup and a shot of espresso - 330 cal.

Tropical Paradise 			

SAR 29

Fresh fruits, crush ice and ginger ale - 180 cal.

Mountain Breeze

Desert Spring 			

SAR 29

Fresh apple juice, fresh ginger and fresh mint - 230 cal.

Homemade Ginger Beer 		

SAR 29

Fresh ginger and lemon juice mixed with pure cane sugar
- 200 cal.

Berry and Banana 			

SAR 29

Mix berry, fresh banana, yoghurt, honey and fresh milk.
- 220 cal.

Mountain Breeze 			
Peach, mango and oranges - 220 cal.

SAR 29

Cold Drinks
(Small)

Still Water - 0 cal.

		

Sparkling Water - 0 cal.

(Large)

SAR 18 - SAR 24

		

SAR 18 - SAR 24

Pepsi - 110 cal. | Diet Pepsi - 0 cal.		

SAR 13

Mirinda - 120 cal. | Diet 7UP - 0 cal.
| 7UP - 110 cal.

SAR 13

Hot Drinks
Espresso - 0 cal.
single 		
Espresso - 5 cal. double		
Espresso Machiato - 25 cal.
Latte - 100 cal.		

SAR 14
SAR 20
SAR

17

SAR

23

SAR

19

Pot of Tea 		
English Breakfast - 35 cal. / Organic Earl Grey - 35 cal.

Herbal Tea 		

SAR 19

Green Tea - 0 cal., Jasmine Tea - 0 cal., Chamomile Tea - 0 cal.
Lemongrass Tea - 0 cal., Peppermint Te - 0 cal.,
Homemade Chai Tea and Marakesh Mint Tea - 250 cal.

Cappuccino Medium - 100 cal.
Cappuccino Large - 140 cal.
Mocha - 250 cal.		
Long Black - 5 cal. 		
Hot Chocolate - 330 cal.
Additions:
espresso shot, syrup and whipped cream
SAR 5

SAR 23
SAR 27
SAR 25
SAR 19
SAR 26

Ice Cream
1 scoop SAR 12
- Oreo - 150 cal.
- Pistachio - 170 cal.
- Lotus - 170 cal.
- Ferrero Roche - 170 cal.

2 scoops SAR 23
- Hazelnut - 140 cal.
- Chocolate - 170 cal.
- Vanilla - 136 cal.
- Pomegranate - 160 cal.

3 scoops SAR 34
- Yoghurt, cheese cake, strawberry - 140 cal.
- Mango - 150 cal.
- Blueberry - 135 cal.
- Tiramisu - 150 cal.

Strawberry Delight

Rich Belgian Chocolate

Strawberry cheese cake, vanilla
and mango, fresh strawberries,
marshmallows, strawberry sauce
and fan wafer - 550 cal.

Chocolate, vanilla, Tiramisu
and fresh strawberries on top

SAR 41

Hazelnut Delight
Hazelnut, chocolate and
vanilla served with whipped
cream, chocolate sauce and
fan wafer - 580 cal.

SAR 41

- 520 cal.

SAR 41

Banana Split
Chocolate, strawberry cheese
cake & vanilla
with banana, whipped cream,
chocolate and strawberry
sauce - 640 cal.

SAR 41

Tiramisu
Tiramisu topped with whipped
cream, cocoa powder
and wafer biscuit
- 480 cal.

SAR 41

آيس كرمي
 1سكوب 12ريال

ﺯﺑﺎﺩﻱ ،ﺷﻴﺰﻛﻴﻚ،
ﻓﺮﺍﻭﻟﺔ
  140سعرةﻣﺎﻧﺠﻮ
  150سعرةﺗﻮﺕ
  135سعرةﺗﻴﺮﺍﻣﻴﺴﻮ  150 -سعرة

 2سكوب  23ريال

ﺑﻨﺪﻕ
ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﻪ
ﻓﺎﻧﻴﻠﻴﺎ
ﺭﻣﺎﻥ

  140سعرة 136 -سعرة

سعرة

 170 -سعرة

 160 -سعرة

شوكوالته ،فانيليا ،ترياميسو
وفراولة طازجة
 520 -سعرة

41

ريال

بانانا سبليت

شوكوالته ،تشزيكيك فراولة
مع الكرمية املخفوقة ،محسوق
فانيليا مع املوز ،الكرمية املخفوقة
الاكاكو وبسكويت الويفر
الشوكوالته وصلصة الفراولة  640 -سعرة
 480 -سعرة

41

ريال

41

أﻭﺭﻳﻮ
ﻓﺴﺘﻖ
 170ﻟﻮﺗﺲ
 170ﻓﻴﺮﻳﺮﻭ ﺭﻭﺷﻴﻪ 170 -

 150 -سعرة

شوكوالته بلجيكية غنية

ترياميسو

 3سكوب  34ريال

ريال

سعرة
سعرة

سرتوبريي دياليت

تشزيكيك الفراولة ،فانيليا ماجنو
فراولة طازجة ،مارمشيلو صلصة
الفراولة ورقائق ويفر  550 -سعرة

41

ريال

هزيلنت دياليت

بندق ،شوكوالته ،فانيليا تقدم مع
الكرمية املخفوقة وصلصة
الشوكوالته ورقائق ويفر  520 -سعرة

41

ريال

مرشوبات باردة
مياه معدنية
مياه فوارة

 0 -سعرة

بيبيس كوال

سفن أب
برتقال

مرياندا

صغري
 0 -سعرة

110 -

110 -

سعرة  ،دايت بيبيس

سعرة  ،دايت سفن أب

18

ريال

-

24

ريال

18

ريال

-

24

ريال

13

ريال

 0 -سعرة

0-

سعرة ،

 120 -سعرة

إسربيسو سنجل

13

إسربيسو ماكياتو

سعرة

14

ريال

 5 -سعرة

20

ريال

 25 -سعرة

17

ريال

23

ريال

19

ريال

19

ريال

0 -

 100 -سعرة

إبريق شاي

شاي فطور إجنلزيي  35 -سعرة  /آيرل جراي عضوي  35 -سعرة

شاي األعشاب
لميوناضة بالنعناع

شاي أخرض  0 -سعرة ،شاي اليامسني  0 -سعرة ،شاي بابوجن  0 -سعرة،
شاي عشبة اللميون  0 -سعرة ،شاي النعناع  0 -سعرة،
تشاي و شاي مراكش بالنعناع  250 -سعرة

اكبتشينو

متوسط  100 -سعرة

23

ريال

اكبتشينو

كبري  140 -سعرة

27

ريال

25

ريال

 5 -سعرة

19

ريال

 330 -سعرة

26

ريال

مواك
قهوة سوداء طويلة
 250 -سعرة

شوكوالته ساخنة

إضافات:

اسربيسو  -كراميل  -كرمية
اكفيه التيه

ريال

مرشوبات ساخن

إسربيسو دوبل

اكفيه التيه

كبري

5

ريال

كوكتيالت كونشريتو
كونشريتو مكس  170 -سعرة 		

29

ريال

مزجي الفراولة ،التوت والعليق مع احلليب املزنوع الدمس

بري كوتور  50 -سعرة

31

ريال

طبقة من عصري التوت ،العليق ،الربتقال واللميون

كونشريتو شوكوليت فاكتوري  330 -سعرة

29

ريال

بسكويت الشوكوالته ممزوج مع آيس كرمي الفانيليا ،رشاب الشوكوالته
رشاب النعناع وكوب إسربيسو

كوكتيالت

تروبياكل بارادايس  180 -سعرة		

29

ريال

			
ديزيرت سربينع  230 -سعرة
لميون طازج وعصري اللميون احلامض مع اوراق النعناع
والرشاب الاكرييب والصودا

29

ريال

برية الزجنبيل صنع البيت  200 -سعرة

29

ريال

بريي أند بنانا  220 -سعرة
خليط التوت ،موز طازج ،لنب ،عسل وحليب طازج.

29

ريال

		
ماوننت بريز  220 -سعرة
مزجي من عصري الربتقال ،اخلوخ واملانغو

29

ريال

فواكه طازجة مع الثلج املجروش وجنجر إيل.

زجنبيل طازج مع عصري اللميون املمزوج بقصب السكر النيق.

كونشريتو ميلك شيك
ميلك شيك التني بالكراميل واملمشش
(تني جمفف ،ممشش ،حليب وآيس كرمي الفانيليا)

ميلك شيك الشوكوالته والكوكزي

 380 -سعرة

28

 620 -سعرة

28

ريال

ريال

(آيس كرمي الفانيليا ،آيس كرمي الشوكوالته ،بسكويت أوريو ،الكرمية املخفوقة)

ميلك شيك األفواكدو والفراولة

 560 -سعرة

28

ريال

(أفواكدو طازج ،موز ،عسل ،حليب ،آيس كرمي الفراولة)

ميلك شيك البلح واجلوز

 680 -سعرة

28

ريال

(بلح طازج ،جوز ،آيس كرمي الفانيليا وعصري األناناس)

يتو ّفر املخفوق بالنكهات األساسية:
الشوكوالته  420 -سعرة  ،واملوز 360 -

الفانيليا 360 -

سعرة

سعرة،

26

ريال

مالحظة :مجيع أنواع امليلك شيك تقدم بالكرمية املخفوقة أواآليس كرمي حسب طلب الزبون.

مرشوبات مثلجة

ريد فلفت (فرابيه)
تويف كويف (فرابيه)  90 -سعرة
مواك مثلجة  180 -سعرة
التيه مثلج  180 -سعرة
شاي مثلّج بنكهة اخلوخ 140 -
آيس تويسرت  170 -سعرة
 80 -سعرة

24
 24ريال
 27ريال
 27ريال
 29ريال
 22ريال
ريال

سعرة

(سوربيه فاكهة باشن فروت ،عصري الربتقال ،عصري التفاح ،عصري اللميون ،سكر ،جنجر إيل
ولب فاكهة باشن فروت)
ّ

نكهات اضافية :كراميل ،فانيليا ،بندق

 6ريال

عصا ئر
عصري الربتقال
عصري اجلزر  1060 -سعرة
عصري األناناس  1120 -سعرة
عصري التفاح األخرض  450 -سعرة
عصري البطيخ االمحر  410 -سعرة
مينتيد سرتوبري فزي (فراولة ّ
منكهة بالنعناع)
لميوناضة  270 -سعرة
 650 -سعرة

 290 -سعرة

25

ريال

23

ريال

25

ريال

25

ريال

25

ريال

25

ريال

23

ريال

الاكتو واحللويات
ايلكري

سيلفا  270 -سعرة
اكتو بالشوكوالته مع الفواكه املشلكة والكرمية

24

ريال

25

ريال

26

ريال

24

ريال

26

ريال

26

ريال

26

ريال

25

ريال

19

ريال

26

ريال

23

ريال

26

ريال

فراجنيبان  240 -سعرة
اللوز والتفاح ،التفاح والقرفة أو الكرز

23

ريال

دانيش بالمكرثى  365 -سعرة،
الربقوق  380 -سعرة أو املمشش  335 -سعرة

17

ريال

17

ريال

بالك فورست
مع الكرز

 240 -سعرة

اكتو الفراولة  230 -سعرة
اكتو بالفانيليا مع الكرمية الطازجة والفراولة
جاتو الشوكوالته  290 -سعرة
مع كرمية الشوكوالته

ميل فاي

ترياميسو  320 -سعرة

شزيكيك

بالفراولة أو اللميون  310 -سعرة

موس الشوكوالته  330 -سعرة

موس التوت

 230 -سعرة

ايلكري

تارت التوت املشلكة

قشدة اكسرت مع التوت  240 - -سعرة
كرمية الشوكوالته  310 -سعرة أو كرمية بندق  260 -سعرة

تارت

بالفراولة  430 -سعرة او حبات التوت املشلكة  590 -سعرة

تارت بالشوكوالته  530 -سعرة

ميل فاي

مع الكرمية والفراولة  230 -سعرة

شزيكيك اللميون

مافني بالشوكوالته  442 -سعرة،
التوت الربي  377 -سعرة أو الكراميل  543 -سعرة

فودج الشوكوالته

احللوياتالساخنة
مع صلصة الشوكوالته واآليس كرمي  600 -سعرة

36

ريال

36

ريال

36

ريال

36

ريال

36

ريال

 355 -سعرة

36

ريال

مع صلصة الشوكوالته واآليس كرمي  650 -سعرة

36

تارت كرامبل التفاح
فودج الشوكوالته

تارت الكرز

مع كرمي الكسرتد وآيس كرمي املاجنو  492 -سعرة

تارت التفاح واللوز

حلوى المتر

مع صلصة الكسرتد وآيس كرمي الفانيليا  411 -سعرة
مع الكسرتد وآيس كرمي الفستق  376 -سعرة

مع صلصة الكراميل اململحة وآيس كرمي بالفانيليا  340 -سعرة

وافل & سكوب من اآليس كرمي

فوندو الشوكوالته

ريال

جلسة شاي
لخشص واحد:

 79ريال  1700 -سعرة

لخشصني 142 :ريال  2,400 -سعرة

تشكيلة من السندويشات

خيار مع جبنة كرميية وشبت و ثوم معتق  -مسك سملون مدخن
بيض مع مايونزي و بقلة  -جبنة شيدر مع صلصة

خزب سكونز الطازج سادة وبالزبيب ،يقدم مع كرمية انلكزيية ومرىب الفراولة.
تشكيلة من الشاي والكيك واحللويات.

تشكيلة مااكرون
 ٣قطع

 ٦قطع

21

ريال  240 -سعرة

38

ريال  480 -سعرة

سكونز
25

ريال

 375 -سعرة

خزب السكونز الطازج سادة وبالزبيب
مع الكرمية ومرىب الفراولة.

شاي فاخر

لخشص واحد72 :
 770 -سعرة

ريال

لخشصني122 :
 1,600 -سعرة

ريال

خزب السكونز الطازج سادة وبالزبيب مع الكرمية ومرىب الفراولة.
تشكيلة من املعجنات والكيك مع املااكرون
تشكيلة من الشاي.

A Discretionary 12.5% Service charge will be added to your bill

األمساك
مسك السملون املشوي 99

ريال

مسك القاروس املشوي 97

ريال

مع البطاطا الصغرية ،اهلليوﻥ ،السباخن ،الشبت والكرب
مع صلصة اللميوﻥ والزبدة  900 -سعرة
مع البطاطا الصغرية سوتيه ،اللوبيا اخلرضاء ،اجلزر مع صلصة المطامط املقطعة،
البصل ،اللميوﻥ وزيت الزيتون البكر املمتاز  820 -سعرة

االطباق اجلانبية
بطاطا مقلية  -بطاطا صغرية سوتيه  -قطع بطاطا  18ريال

سلطة مشلكة  -سلطة المطامط والبصل  -سلطة اجلرجري  -بطاطا مهروسة  -سلطة سزير  -خضار مشوية  -سباخن صغرية  25ريال

مسك السملون املشوي

دجاج ميالنزي

اللحوم و الدجاج
دجاج ميالنزي 83

ريال

اساكلوب دجاج مع سلطة اجلرجري وجبنة البارمزيان ،تقدم مع البطاطا املقلية اواملعكرونة بصلصة المطامط  1,010 -سعرة

صدر دجاج مشوي 88

ريال

مع صلصة الفطر والكرمية ،يقدم مع الفاصولياء اخلرضاء والبطاطا الصغرية سوتيه والمطامط الكرزية املشوية  1,290 -سعرة

موزات خروف 99

ريال

مع البطاطا املهروسة ،واخلضار املشوية والربوكويل مع صلصة مرق المحل عىل اجلانب  870 -سعرة

مسك القاروس املشوي

موزات خروف

A Discretionary 12.5% Service charge will be added to your bill

باستا و ريزوتو

النيويك السورينتو

 57ريال

النيويك السورينتو

 57ريال

مع صلصة المطامط وجبنة املوزاريال  570 -سعرة

 400 -سعرة

 68ريال

ريزوتو الروبيان والزعفران
 1,480 -سعرة

 68ريال

 91ريال

 62ريال

مع الباذجنان ،الفلفل املشوي ،المطامط الكرزية ،جبنة املوزاريال،
الفلفل احلار والثوم  1,110 -سعرة

رجياتوين كونشريتو

ريزوتو الدجاج واهلليون
 1,530 -سعرة

مع صلصة المطامط  1,160 -سعرة

رجياتوين عىل الطريقة الصقلية

النيويك بالبيستو والكرمية  980 -سعرة

ريزوتو الفطر الربي وجبنة البارمزيان

رجياتوين ارابياتا 52

ريال

 73ريال

وصفة خاصة مع الدجاج ،الفطر ،المطامط الكرزية وصلصة زهرية
أو مع الدجاج ،الفطر ،المطامط الكرزية وصلصة الكرمية
أو مع الدجاج ،الفطر وصلصة الكرمية  1,270 -سعرة

رجياتوين باألجبان األربعة  66ريال  1,810 -سعرة

الزانيا

األجبان األربعة

الزانيا 67

ريال

مع اللحمة املفرومة وصلصة البشاميل  1,130 -سعرة

فيتوتشيين بالبستو

 69ريال

مع المطامط املجففة و القليل من الكرمية  1,910 -سعرة

فيتوتشيين  -الفطر باألجبان األربعة
 1,700 -سعرة

 68ريال

سباغييت نابوليتانا

 52ريال

سباغييت بولونيزي

 66ريال

مع صلصة المطامط  740 -سعرة

مع اللحمة املفرومة و صلصة المطامط  860 -سعرة

سباغييت مع الروبيان

 89ريال

مع الفلفل احلار ،الثوم وحساء احملار  860 -سعرة

رافيويل السباخن وجبنة الريكوتا

 66ريال

مع صلصة الكرمية وجبنة البارمزيان  1,330 -سعرة

رجياتوين ارابياتا

ريزوتو الروبيان

الربجر
برجر حلم كالسيك 67

برغر الدجاج 62

ريال

ريال

مع صلصة الفطر بالكرمية  ،يقدم مع

 ٪100حلم بقرأجنوس ،خس ،مطامط ،بصل

الفاصوليا اخلرضاء ،البطاطا الصغرية سوتيه

أمحر ،مايونزي وصلصة المطامط مع البطاطا

والمطامط الكرزية املشوية

املقلية

 1,240 -سعرة

 1,450 -سعرة

إضافات 7

ريال

حلم مقدد  -رشاحئ األفواكدو  -فلفل مشوي  -شيدر  -إمينتال
هاالبينو  -موتزاريال  -فطر بورتوبيللو
صلصة المطامط ،سويت شيليل  5ريال

برجر حلم كالسيك

برغر الدجاج

قامئة األطفال
سباغييت نابوليتانا

 53ريال

ميين برجر حلم البقر

رجياتوين باألجبان األربعة

مع صلصة المطامط  520 -سعرة

مع البطاطا املقلية  970 -سعرة

 1,030 -سعرة

سباغييت بولونيزيي

ميين برغر الدجاج

اساكلوب الدجاج

 670 -سعرة

 1,040 -سعرة

حلم بقر مفروم

مع البطاطا املقلية

مرشوبات

مع البطاطا املقلية أواملعكرونة
 730 -سعرة

عصري الربتقال الطازج • مرشوبات غازية • بييب تشينو • مياه معدنية

سندويشات الباغيت او التشاباتا
تقدم مع السلطة وصلصة كونرشتو وبطاطا مقلية

السملون املدخن 59

ريال

مع اجلبنة الكرميية والشبت الطازج  1,030 -سعرة

الدجاج مع املايونزي 59

ريال

سندويش رشاحئ الدجاج مع املايونزي ،االفواكدو ،اخلس و الصنوبر

 1,010 -سعرة

محلة الستيك

63

ريال

مع اجلبنة وصلصة الكونشريتو  1,170 -سعرة

جبنة املوزاريال 53

ريال

مع المطامط املجففة ،الصنوبر ،الرحياﻥ وزيت الزيتون  1,300 -سعرة

الدجاج املشوي والبستو 53

ريال

مع المطامط املجففة ،اجلرجري واملايونزي  970 -سعرة

الديك الرويم مع اجلنب 55

ريال

مع المطامط واخلس  1,580 -سعرة

أوبن ساملون

مينت ستيك

سندويشات اللكوب

سندويشات الفواكتشا

تقدم مع السلطة وصلصة كونرشتو وبطاطا مقلية

تقدم مع السلطة  -صلصة كونرشتو وبطاطا مقلية

الدجاج مع البيض واجلبنة  59ريال  1,320 -سعرة

دجاج ميالنزي 59
رشاحئ الدجاج ميالنزي مع المطامط ،اخلس ،املايونزي

حلم الديك الرويم 59

ريال

مع المطامط واجلبنة  1,580 -سعرة

التونا 51

ريال

تونا مع الذرة احللوة وجبنة التشدر  1,310 -سعرة

ريال

والرباون صوص  1,130 -سعرة

جبنة املاعز 59

ريال

مع السباخن والفلفل املشوي وبستو الرحيان  1,050 -سعرة

تونا سويت كورن

دجاج ميالنزي

اطباق السلطة
سلطة تريكولوري 63

سلطة جبنة املاعز

ريال

مع اخلضار املشوية ،صلصة البالساميك ،بستو الرحياﻥ ،األوراق

جبنة املوزاريال ،المطامط واألفواكدو مع الرحياﻥ وزيت الزيتون

اخلرضاء وقطع المشندر  1,300 -سعرة

 600 -سعرة

سلطة سزيار الكالسيكية 42

سلطة مثار البحر 83

ريال

ريال

روبياﻥ مع املاجنو ،األفواكدو ،مسك السملوﻥ املدخن ،اخلس

خس مع جبنة البارمزياﻥ ،اخلزب احملمص وصلصة سزيار

وصلصة املاجنو  620 -سعرة

 450 -سعرة

 أضف الدجاج املشوي 19 -أضف الروبيان  26ريال

 62ريال

سلطة النيسواز

 98ريال

خس مع مسك السملوﻥ املشوي ،الفاصوليا اخلرضاء ،البيض املسلوق،

ريال

 -أضف الدجاج املشوي و حلم مقدد مشوي 25

البطاطا املسلوقة الزيتوﻥ ،المطامط و زيت الزيتون

 810 -سعرة

ريال

ساملون نيسواز

دجاج

سندويشات

تقدم مع قطع البطاطا ومغوس الكرمية احلامضة

خضار مشوية 49

ريال

مع جبنة املوزاريال ،المطامط املجففة وزيت الزيتون البكر املمتاز  910 -سعرة

األجبان الثالثة والسباخن

 49ريال  850 -سعرة

السملون املدخن 56

ريال

مع كرمية اجلبنة والشبت  1,000 -سعرة

مسوكد ساملون

جبنة املاعز

مقبالت خفيفة
خزب وزيتون

طبق اخلزب و الزيتون
 28ريال

جبنة املوزاريال املتبلة بالثوم
مع الفلفل احلار وإلكيل اجلبل تقدم مع اخلزب اإليطايل
 940 -سعرة

خزب وزيتون

مقبالت
احلساء اليويم
يقدم مع اخلزب الطازج  29ريال  300 -سعرة

الربوسكيتا التقليدية 28

ريال

خزب الشاباتا احملمص يضاف اليه القليل من مزجي الثوم وزيت
الزيتون مع المطامط املقطعة وجبنة البارمزيان 440 - .سعرة

خزب مع الثوم واجلبنة  26ريال  960 -سعرة

سلطة الاكبريزي 41

ريال

جبنة املوزاريال مع المطامط ،الرحيان و زيت الزيتون
 250 -سعرة

احلبار املقرمش 41

ريال

مقبالت ساخنة
لملشاركة 117 /ريال  1,760 -سعرة

مقبالت ساخنة

لملشاركة110 /ريال  -للخشص65 /ريال

مثايل لملشاركة

مثايل لملشاركة
يقدم عىل لوحة مع اجلرجري ورشاحئ جبنة البارمزيان

يقدم عىل لوحة مع اجلرجري ورشاحئ جبنة البارمزيان
روبيان مقرمش يقدم مع صلصة حامضة وحلوة
اصابع املوزاريال املقرمشة مع صلصة المطامط
واجلبنة حامضة وحلوة
بالثوم صلصة
يقدم مع
روبيان مقرمشخزب
حبار مقيل

يقدم مع مزجي الثوم املطحون ،املايونزي ،الشبت واللميون
 850 -سعرة

اصابع املوزاريال املقرمشة مع صلصة المطامط

الروبيان املقرمش كبري 101 /ريال  900 -سعرة
 -صغري 61 /ريال  600 -سعرة

خزب بالثوم واجلبنة

روبيان مقيل مقرمش يقدم مع مزجي الفلفل احللو

اصابع املوزاريال كبري 45 /ريال  1,110 -سعرة
 -صغري 31 /ريال  620 -سعرة

حبار مقيل

تقدم مع صلصة المطامط

انساالتا اكبريزي

مقبالت ساخنة
احلساسية الغذائية ،يرىج التحدث إىل أحد املوظفني لدينا إذا كنت تريد أن تعرف عن املكونات .فنحن ال ميكن أن نضمن وجود أطباق خالية من مسببات احلساسية.
الزيتون قد حيتوي عىل جحارة واألمساك قد حتتوي عىل عظام .للنباتيني ،يرىج التحدث إىل أحد املوظفني لدينا لألطباق اخلالية من الغلوتني.

اكفيه كونرشتو ،قصة عراقة بدأت يف إيطاليا
ّ
مجتع ألمه وأهشر الفنانني
تأسس اكفيه كونرشتو يف إيطاليا عام  ،1920واكن أكرب
مثل التينور تيتو شيبا وبنيامينو جيجيل .وقد اعتاد مكسمي غوريك بنفسه اجللوس عىل طاولة يف قاعة
اكفيه كونرشتو املصممة من ويح البندقية يف القرن الثامن عرش ،لتبادل األحاديث مع املثقفني من
املستعمرة اإلجنلزيية يف االسيو.
وجذبت األطباق الهشية اليت أنشأها رينالدو بالزوال الذي تعمل فن الطبخ من غوستافو بفاتيش يف تورينو
 ليصبح رئيس طهاة البيت املليك سافوي يف عام  ،1929الاكتب والشاعر األريستقرايط غابرييلدانونزيو واملمثلة الهشرية إيليونورا دوس.
واكن اكفيه كونرشتو ملتىق موتا وألميانيا ،ر ّواد صناعة احللويات اليت جعلت إيطاليا أحىل.

www.caffeconcerto.sa
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• االسعار تمشل  ٪٥رضيبة القمية املضافة

