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واملأكوالت املرشوبات    قامئة 



الغازية املرشوبات 

القهوة كوكتيالت 

ببطء املحرضة  القهوة 

مرشوبات

BEL PAESE

DELIZIE

I CLASSICI



اإلسربيسو قهوة 
األصلية. اإليطالية  اإلسربيسو  قهوة  مذاق  تجربة  األصليةمتعة  اإليطالية  اإلسربيسو  قهوة  مذاق  تجربة  متعة 

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 30 30 mlml

ESPRESSO DEK إسربيسو ديك 
الكافيني.. منزوع  اإليطايل،  املكثف  اإلسربيسو  الكافينيمرشوب  منزوع  اإليطايل،  املكثف  اإلسربيسو  ..مرشوب 

La Reserva de ¡Tierra! Alteco Decaffeinato | 30 30 mlml

األلبان17 خاٍل من  AED

األلبان20 خاٍل من  AED

I CLASSICI



ESPRESSO DOPPIO دوبيو  إسربيسو 
مضاعف.. بتأثري  لالستمتاع  اإلسربيسو  قهوة  من  مزدوج  مضاعفشوت  بتأثري  لالستمتاع  اإلسربيسو  قهوة  من  مزدوج  شوت 

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 60 60 mlml

ESPRESSO MACCHIATO 
ماكياتو  إسربيسو 

الحليب.. رغوة  من  مقدار ضئيل  مع  اإلسربيسو  الحليبقهوة  رغوة  من  مقدار ضئيل  مع  اإلسربيسو  قهوة 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 50 50 mlml

الهند وجوز  الصويا  حليب  مع:  التقديم  متاح 

األلبان20 خاٍل من  AED

األلبان20 عىل  يحتوي  AED



ESPRESSO CON PANNA
بانا كون   إسربيسو 

املخفوقة.. الكرمية  من  طبقة  مع  اإلسربيسو  املخفوقةقهوة  الكرمية  من  طبقة  مع  اإلسربيسو  قهوة 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 160 160 mlml

CAPPUCCINOكابوتشينو
الحليب ورغوة  املبخر  الحليب  مع  اإلسربيسو  الحليبقهوة  ورغوة  املبخر  الحليب  مع  اإلسربيسو  قهوة 

أصيلة.  .   إيطالية  نكهة  أصيلةلتقديم  إيطالية  نكهة  لتقديم 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 160 160 mlml

األلبان20 عىل  يحتوي  AED

الهند وجوز  الصويا  حليب  مع:  التقديم  متاح 

األلبان20 عىل  يحتوي  AED



الهند وجوز  الصويا  حليب  مع:  التقديم  متاح 

الهند وجوز  الصويا  حليب  مع:  التقديم  متاح 

LATTE MACCHIATO ماكياتو  التيه 
إسربيسو.. مع شوت  املبخر  الحليب  من  غني  إسربيسومزيج  مع شوت  املبخر  الحليب  من  غني  مزيج 

La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 330 330 mlml

CAPPUCCINO GRANDE
غراندي   كابوتشينو 

اإلسربيسو.. من  إضايف  مع شوت  كبري  كابتشينو  اإلسربيسوكوب  من  إضايف  مع شوت  كبري  كابتشينو  كوب 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 350 350 mlml

األلبان26 عىل  يحتوي  AED

األلبان26 عىل  يحتوي  AED



AMERICANO أمريكانو 
اإلسربيسو قهوة  من  مكون  كالسييك  اإلسربيسومرشوب  قهوة  من  مكون  كالسييك  مرشوب 

الساخن.. املاء  الساخنمع  املاء  مع 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 150 150 mlml

CAFFELATTE (FLAT WHITE)
وايت) )فالت  التيه  كافيه 
مع اإلسربيسو  قهوة  من  مضاعفة  معجرعة  اإلسربيسو  قهوة  من  مضاعفة  جرعة 

الرغوة. .  من  رقيقة  وطبقة  الرغوةحليب ساخن  من  رقيقة  وطبقة  حليب ساخن 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 160 160 mlml

األلبان26 عىل  يحتوي  AED

األلبان21 خاٍل من  AED

الهند وجوز  الصويا  حليب  مع:  التقديم  متاح 



اإليطايل الساخنة  الشوكوالتة  مرشوب 
الغنية.. الساخنة  الشوكوالتة  من  كالسييك  إيطايل  الغنيةمرشوب  الساخنة  الشوكوالتة  من  كالسييك  إيطايل  مرشوب 

 160 160 mlml

AMERICANO GRANDE
غراندي  أمريكانو 

املغيل.. املاء  اإلسربيسو مع  قهوة  املغيلجرعة مزدوجة من  املاء  اإلسربيسو مع  قهوة  جرعة مزدوجة من 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 300 300 mlml

األلبان26 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

األلبان23 خاٍل من  AED



ويتنغتون شاي  خيارات 
ناعم العضوي – مسحوق شاي  الليمون   - األسود  نلغريي  ناعمشاي  العضوي – مسحوق شاي  الليمون   - األسود  نلغريي  شاي 

الكراميل -  -  - شاي رويبوس مبذاق  النعناع  الكراميلنكهة  - شاي رويبوس مبذاق  النعناع  نكهة 

اإليطايل الساخنة  الشوكوالتة  مرشوب 
املخفوقة الكرمية  مع 
الساخنة الشوكوالتة  الساخنةمرشوب  الشوكوالتة  مرشوب 

املخفوقة.. الكرمية  من  كبرية  طبقة  مع  املخفوقةاإليطايل  الكرمية  من  كبرية  طبقة  مع  اإليطايل 
350 350 mlml

16AED

األلبان29 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED



املوكا
الكاكاو من  ومزيج  الساخن  الحليب  مع  اإلسربيسو  الكاكاوقهوة  من  ومزيج  الساخن  الحليب  مع  اإلسربيسو  قهوة 

الساخنة.. الساخنةوالشوكوالتة  والشوكوالتة 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 350 350 mlml

CREMESPRESSO إسربيسو  كريم 
سلس.. كرميي  بقوام  مثلج  كابتشينو  سلسمرشوب  كرميي  بقوام  مثلج  كابتشينو  مرشوب 

La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 120 120 mlml

األلبان26 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

األلبان29 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

DELIZIE



األلبان26 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

األلبان30 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

DELUXE NUTTYLATTE
باملكرسات فاخر   التيه 

الرائع.. البندق  وصوص  املبخر  الحليب  مع  اإلسربيسو  الرائعقهوة  البندق  وصوص  املبخر  الحليب  مع  اإلسربيسو  قهوة 

البندق.. وقطع  املخفوقة  الكرمية  مع  البندقويقدم  وقطع  املخفوقة  الكرمية  مع  ويقدم 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 330 330 mlml

DELUXE CHOCOLATTE
شوكوالتة ديلوكس 

الشوكوالتة ،  ،  اإلسربيسو وكرمية  قهوة  الشوكوالتةمزيج من  اإلسربيسو وكرمية  قهوة  مزيج من 

الشوكوالتة. .  املحالة وصوص  املخفوقة  الكرمية  مع  الشوكوالتةويقدم  املحالة وصوص  املخفوقة  الكرمية  مع  ويقدم 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 330 330 mlml



األلبان37 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

LAVAZZA SMOOTHY سموذي الڤاتسا 
والثلج،، اإلسربيسو  ورغوة  الكراميل  نكهة  مع  اإلسربيسو  والثلجقهوة  اإلسربيسو  ورغوة  الكراميل  نكهة  مع  اإلسربيسو  قهوة 

قوام غني ومتناغ. الحصول عىل  ما سبق حتى  قوام غني ومتناغ.يتم مزج كل  الحصول عىل  ما سبق حتى    يتم مزج كل 

املخفوقة الكرمية  من  طبقة  املخفوقةمع  الكرمية  من  طبقة  ..مع 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 330 330 mlml

ITALIAN ICED MOCHA
املثلجة اإليطالية   املوكا 

الباردة الشوكوالتة  مع  اإلسربيسو  قهوة  املثلجة:  املوكا  من  الباردةمزيج  الشوكوالتة  مع  اإلسربيسو  قهوة  املثلجة:  املوكا  من    مزيج 

املخفوقة.. والكرمية  الثلج  من  املخفوقةوالكثري  والكرمية  الثلج  من  والكثري 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 330 330 mlml

29
األلبان عىل  يحتوي 

مكرسات عىل  يحتوي 

غلوتني من  خاٍل 
AED



األلبان29 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

ESPRESSO TORINO
تورينو  إسربيسو 

اإلسربيسو لقهوة  كمنشأ  بتورينو  اإلسربيسواالحتفاء  لقهوة  كمنشأ  بتورينو  االحتفاء 

اإليطالية.. الساخنة  اإليطاليةوالشوكوالتة  الساخنة    والشوكوالتة 

مع التاريخي  املزيج  معتذوق هذ  التاريخي  املزيج  تذوق هذ 

املخفوقة. .  الكرمية  من  وفرية  املخفوقةكمية  الكرمية  من  وفرية  كمية 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 300 300 mlml

BEL PAESE



األلبان29 عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي  AED

ESPRESSO CAPRI
كابري  إسربيسو 

 ”caffè alla nocciola”  “caffè alla nocciola“ إشادة مبرشوبإشادة مبرشوب
كامبانيا.. منطقة  من  كامبانياالتقليدي  منطقة  من    التقليدي 

البندق،، بصوص  إتقان  بكل  املمزوجة  اإلسربيسو  البندققهوة  بصوص  إتقان  بكل  املمزوجة  اإلسربيسو  قهوة 

املخفوقة.. والكرمية  املخفوقةوالحليب  والكرمية  والحليب 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 300 300 mlml



ESPRESSO TAORMINA
تورمينا   إسربيسو 

اإلسربيسو،، اإلسربيسوقهوة  قهوة 

للوز. .  العذبة  والرائحة  الثلج  من  كبرية  كمية  للوزمع  العذبة  والرائحة  الثلج  من  كبرية  كمية    مع 

ينمو حيث  إيطاليا  جنوب  من  االنتعاش  ينمومذاق  حيث  إيطاليا  جنوب  من  االنتعاش  مذاق 

بيئة ممتازة. .  بيئة ممتازةاللوز يف  اللوز يف 
La Reserva de ¡Tierra! Brazil | 300 300 mlml

مكرسات26 عىل  يحتوي  AED



ببطء املحرضة  القهوة 

45AED

CARMENCITA MOKA PRO
برو موكا   كارمنسيتا 

القهوة صنع  إبريق  القهوةيعكس  صنع  إبريق    يعكس 

،، أصيالً إيطالًيا  إيطالًيا أصيالًرمًزا  Lavazza CarmencitaLavazza Carmencita  رمًزا 

وهو مستوحى منوهو مستوحى من  

التجارية، ،  للعالمة  اإلعالنية  للحملة  املميزة  التجاريةالشخصية  للعالمة  اإلعالنية  للحملة  املميزة    الشخصية 

النب القهوة مبذاق طازج ومنعش من حبيبات  النبواملتخصص  يف صنع  القهوة مبذاق طازج ومنعش من حبيبات  واملتخصص  يف صنع 

للمشاركة.. األمثل  الخيار  إنها  القوي.  العبق  ذات  للمشاركةاملتوسطة  األمثل  الخيار  إنها  القوي.  العبق  ذات  املتوسطة 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 33 CUPS -  CUPS - 150 150 mlml



26AED

 V60 بأداة القهوة  صب 
بزاوية “بالكوب”  القهوة  فلرتة  بزاويةنظام  “بالكوب”  القهوة  فلرتة  نظام 

األسلوب. .  اسم  منها  واملستوحى  األسلوبدرجة،  اسم  منها  واملستوحى  درجة، 

بر لالستمتاع  املفلرتة  القهوة  من  كوًبا  بريقدم  لالستمتاع  املفلرتة  القهوة  من  كوًبا  يقدم 

املطحونة.. الطازجة  القهوة  املطحونةائحة  الطازجة  القهوة  ائحة 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 300 300 mlml

60



45AED

الكيمكس أداة 
املعدل بتصميمه  القهوة  لصنع  املخصص  الفلرت  هذا  املعدليتمتع  بتصميمه  القهوة  لصنع  املخصص  الفلرت  هذا  يتمتع 

لطيفة. .  برائحة  الفاخرة  القهوة  من  أكواب  إلعداد  لطيفةواملخصص  برائحة  الفاخرة  القهوة  من  أكواب  إلعداد  واملخصص 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 33 CUPS -  CUPS - 450 450 mlml

45AED

البارد النقع 
القهوة لفرتة طويلة يف درجة حر   القهوة لفرتة طويلة يف درجة حريتم عن طريق نقع  يتم عن طريق نقع 

LavazzaLavazza  الغرفة، يقدم الغرفة، يقدمارة  ارة 

Cold BrewCold Brew  مرشوًبا منعًشا وغنًيامرشوًبا منعًشا وغنًيا.  .  
La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 330 330 mlml



COCO NUTTYكوكو نايت 
الباردة،، القهوة  ومنقوع  الثلج  مع  ممزوج  بارد  الباردةحليب  القهوة  ومنقوع  الثلج  مع  ممزوج  بارد  حليب 

البندق.. الهند ورشاب  جوز  البندقوحليب  الهند ورشاب  جوز  ..وحليب 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

COCO CHOC كوكو تشوك 
الهند ورشاب جوز  وحليب  البادرة  القهوة  الهند ورشابمنقوع  جوز  وحليب  البادرة  القهوة  منقوع 

منعشة.. السرتاحة  منعشةالشوكوالتة  السرتاحة  الشوكوالتة 
  La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

29
األلبان عىل  يحتوي 

مكرسات عىل  يحتوي 

غلوتني من  خاٍل 
AED

األلبان29 خاٍل من  AEDغلوتني من  خاٍل 



القهوة كوكتيالت 

خاٍل من كحول34 AED

باملاراكويا القهوة  كوكتيل 
الباردة القهوة  منقوع  من  وغريب  طازج  الباردةمزيج  القهوة  منقوع  من  وغريب  طازج    مزيج 

اإليطايل. .  الليمون  وعصري  املاراكويا  اإليطايلوفاكهة  الليمون  وعصري  املاراكويا  وفاكهة 

النعناع.. من  والقليل  مجروش  ثلج  مع  النعناعيقدم  من  والقليل  مجروش  ثلج  مع  يقدم 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml



بالكرز القهوة  كوكتيل 
الكرز،، نكهة  مع  الباردة  القهوة  منقوع  معتمد عىل  الكرزمرشوب  نكهة  مع  الباردة  القهوة  منقوع  معتمد عىل  مرشوب 

املجروش.. والثلج  اإليطايل  الليمون  املجروشوعصري  والثلج  اإليطايل  الليمون  وعصري 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

التونيك وماء  القهوة  كوكتيل 
املرارة من املرارة منمزيج فوار مبذاق حلو مع قليل من  مزيج فوار مبذاق حلو مع قليل من 

اإليطايل. .  التونيك  وماء  اإلسربيسو  اإليطايلقهوة  التونيك  وماء  اإلسربيسو      قهوة 

الفنية.. التحفة  لتكتمل  والثلج  الطازج  الزنجبيل  من  الفنيةمزيج  التحفة  لتكتمل  والثلج  الطازج  الزنجبيل  من  مزيج 
La Reserva de ¡Tierra! Colombia Espresso | 330 330 mlml

خاٍل من كحول34 AED

خاٍل من كحول34 AED



26AED

26AED

26AED

الغازية املرشوبات 

ACQUA TONICA تونيكا أكوا 
اإليطايل.. التونيك  اإليطايلماء  التونيك  ماء 

املرارة. .  العطش بفضل   مذاقه معتدل  العطش بفضل   مذاقه معتدل املرارةمرشوب يروي  مرشوب يروي 

180 180 mlml

CEDRATA شيدراتا
اإليطالية.. اإليطاليةالليمونادة  الليمونادة 

أكرث تقليدي من بني  تقليدي من بني أكرثمرشوب غازي  مرشوب غازي 

إيطاليا   رواًجا يف  الغازية  إيطاليااملرشوبات  رواًجا يف  الغازية  املرشوبات 

  180 180 mlml

FIOR DI SAMBUCO
سامبوكو دي   فيور 

إيطايل إيطايلمرشوب غازي  مرشوب غازي 

الثامر   مذاق  يجلب  البليسان  نبات  الثامربخالصة  مذاق  يجلب  البليسان  نبات    بخالصة 

األذهان كروم “مسقط إىل  تعيد  التي  األذهان كروم “مسقطوالزهور  إىل  تعيد  التي  ““والزهور 

180 180 mlml



26AED

17AED

16AED

FERRARELLE فريارييل
إيطالية.. فوارة  معدنية  إيطاليةمياه  فوارة  معدنية  مياه 

330 330 mlml

NATIA ناتيا
إيطالية.. فوارة  غري  معدنية  إيطاليةمياه  فوارة  غري  معدنية  مياه 

330 330 mlml

PESCAMARA  بيسكامارا
الغازي مستوحى من املرشوب  الغازي مستوحى منهذا  املرشوب    هذا 

“بيمونتي منطقة  من  التقليدية  الحلويات  أطباق  أحد  “بيمونتيوصفة  منطقة  من  التقليدية  الحلويات  أطباق  أحد   “ “وصفة 

إيطاليا ربوع  جميع  يف  تنترش  والتي  عليه،  التنويعات  من  إيطالياوالعديد  ربوع  جميع  يف  تنترش  والتي  عليه،  التنويعات  من  ::والعديد 

الكوكيز   فطائر  عبارة عن  الكوكيزوهو  فطائر  عبارة عن  وهو 

الخوخ   بثامر  األماريتي  بسكويت  من  الخوخاملصنوعة  بثامر  األماريتي  بسكويت  من    املصنوعة 

180 180 mlml



الخيارات املعروضة

الحلويات عروض 

املالحة املأكوالت  عرض 



سادة كورينتو 
بيض، زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 

فورية، عسل، سكر، ملح  خمرية 

ُيحرض اإليطالية  املعجنات  من  نوع  ُيحرضالكورينتو  اإليطالية  املعجنات  من  نوع  الكورينتو 

الكابتشينو. .  مع  تناوله  ليتم  الكابتشينوخصيًصا  مع  تناوله  ليتم  خصيًصا 

َخبز وأسلوب  قليلة  أساسية  َخبزمكونات  وأسلوب  قليلة  أساسية  مكونات 

الخفيف   الصنف  هذا  لصنع  الخفيفمحرتف  الصنف  هذا  لصنع  محرتف 

حلو املذاقحلو املذاق. . 

15AED

الحلويات عروض 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



ُيحرض اإليطالية  املعجنات  من  نوع  ُيحرضالكورينتو  اإليطالية  املعجنات  من  نوع  الكورينتو 

الكابتشينو. .  مع  تناوله  ليتم  الكابتشينوخصيًصا  مع  تناوله  ليتم  خصيًصا 

َخبز وأسلوب  قليلة  أساسية  َخبزمكونات  وأسلوب  قليلة  أساسية  مكونات 

الخفيف   الصنف  هذا  لصنع  الخفيفمحرتف  الصنف  هذا  لصنع  محرتف 

حلو املذاقحلو املذاق. . 

املحمص.. اللوز  برقائق  غنية  الوصفة  املحمصهذه  اللوز  برقائق  غنية  الوصفة  هذه 

باللوز كورينتو 
وبيض وزبدة  االستعامالت  متعدد  دقيق 

فورية وعسل وسكر وملح  وخمرية 

20AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 



ُيحرض اإليطالية  املعجنات  من  نوع  ُيحرضالكورينتو  اإليطالية  املعجنات  من  نوع  الكورينتو 

الكابتشينو. .  مع  تناوله  ليتم  الكابتشينوخصيًصا  مع  تناوله  ليتم  خصيًصا 

َخبز وأسلوب  قليلة  أساسية  َخبزمكونات  وأسلوب  قليلة  أساسية  مكونات 

الخفيف   الصنف  هذا  لصنع  الخفيفمحرتف  الصنف  هذا  لصنع  محرتف 

حلو املذاقحلو املذاق. . 

هي املشمش  مبرىب  الكورينتو  هيوصفة  املشمش  مبرىب  الكورينتو    وصفة 
اإليطاليني. .  لدى  اإليطالينياملفضلة  لدى    املفضلة 

باملشمش كورينتو 
وبيض وزبدة  االستعامالت  متعدد  دقيق 

فورية وعسل وسكر وملح، مرىب مشمش  وخمرية 

20AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



ُيحرض اإليطالية  املعجنات  من  نوع  ُيحرضالكورينتو  اإليطالية  املعجنات  من  نوع  الكورينتو 

الكابتشينو. .  مع  تناوله  ليتم  الكابتشينوخصيًصا  مع  تناوله  ليتم  خصيًصا 

َخبز وأسلوب  قليلة  أساسية  َخبزمكونات  وأسلوب  قليلة  أساسية  مكونات 

الخفيف   الصنف  هذا  لصنع  الخفيفمحرتف  الصنف  هذا  لصنع  محرتف 

حلو املذاقحلو املذاق. . 

تُقاوم.. ال  شوكوالتة  تُقاوميتميزبحشوة  ال  شوكوالتة  يتميزبحشوة 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 

الشوكوالتة كرمية   كورينتو 
فورية، دقيق، خمرية  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
الشوكوالتة  وكرمية  الشوكوالتة  رقائق  ملح،  سكر،   عسل، 

25AED



ُيحرض اإليطالية  املعجنات  من  نوع  ُيحرضالكورينتو  اإليطالية  املعجنات  من  نوع  الكورينتو 

الكابتشينو. .  مع  تناوله  ليتم  الكابتشينوخصيًصا  مع  تناوله  ليتم  خصيًصا 

َخبز وأسلوب  قليلة  أساسية  َخبزمكونات  وأسلوب  قليلة  أساسية  مكونات 

الخفيف   الصنف  هذا  لصنع  الخفيفمحرتف  الصنف  هذا  لصنع  محرتف 

حلو املذاقحلو املذاق. . 

نباتية مبكونات  التقليدية  الوصفة  نباتيةمتعة  مبكونات  التقليدية  الوصفة  متعة 
التوت األحمر. .  التوت األحمرمع حشوة من مرىب  مع حشوة من مرىب 

مبرىب نبايت   كورينتو 
األحمر التوت 

فورية، نبايت، خمرية  عادي، سمن  دقيق 
التوت األحمر  سكر، ملح، مرىب 

20AED

أحمر توت  غلوتنييحتوي عىل  عىل  يحتوي 



 بومبولوين
الكاسرتد كرمية  بحشوة 

فورية، خمرية  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
بيض زبدة،  ملح،  سكر، 

بالكرمية البومبولوين  طبق  بالكرميةيعد  البومبولوين  طبق    يعد 

إيطالية.  .   تقليدية  فنية  إيطاليةتحفة  تقليدية  فنية  تحفة 

الكاسرتد.. بكرمية  ومحشوة  مقلية  طرية  الكاسرتدكعكة  بكرمية  ومحشوة  مقلية  طرية  كعكة 

20AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 

سفوليا دي    كانولو 
ملح، سكر،  فورية،  خمرية  مانيتوبا،  دقيق  االستعامالت،  متعدد  دقيق 

بندق  تفاح،  بيض،حليب، خل  زبدة، 

20AED

املعجنات من مرسات  املعجناتواحدة  من مرسات  واحدة 

منازع. .  بال  الحلوة  منازعاإليطالية  بال  الحلوة  اإليطالية 

الهشة املورقة  العجينة  الهشةلفائف  املورقة  العجينة  لفائف 

الكاسرتد. .  من  غنية  بحشوة  للقيل،  الكاسرتدوالقابلة  من  غنية  بحشوة  للقيل،    والقابلة 

  



األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 

CANNOLO SICILIANO
سيشليانو   كانولو 

فورية، خمرية  الكاكاو،  مسحوق  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
تفاح، بيض، حليب، خل  زبدة،  ملح،  سكر، 

ريكوتا جنب  الربتقال،  سكاكر  فستق، 

الكانولو رمز ال خالف عليه من رموزالكانولو رمز ال خالف عليه من رموز

تعدها صقيل،  ،   التي  تعدها صقيلاملعجنات  التي  املعجنات 

الجودة. .  عالية  املحلية  املكونات  مع  الفريد  القوام  الجودةمييزه  عالية  املحلية  املكونات  مع  الفريد  القوام    مييزه 

بكمية محشوة  مقرمشة  بكميةلفائف  محشوة  مقرمشة  لفائف 

املكرمل. .  والربتقال  والفستق  الريكوتا  الجنب  كرمية  من  املكرملوفرية  والربتقال  والفستق  الريكوتا  الجنب  كرمية  من  وفرية 

25AED



األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 

PASTE DI MELIGA
مليغا دي   باستي 

بيض زبدة،  ملح،  ذرة، سكر،  دقيق  االستعامالت،  متعدد  دقيق 

10AED

متفتت.. وقوام  بالزبدة  غني  متفتتمذاق  وقوام  بالزبدة  غني  مذاق 

بأنه     الطبق  بأنهيتميز هذا  الطبق    يتميز هذا 

البسكويت وصفات  أقدم  البسكويتأحد  وصفات  أقدم  أحد 

بيمونتي. .  منطقة  من  بيمونتيالتقليدي  منطقة  من  التقليدي 



PASTE DI MANDORLA
ماندورال دي   باستي 

مكرملة فواكه  بيض،  سكر،  مسلوقة،  بطاطا  لوز، 

10AED

قرون،، منذ  اللوز يف صقلية  زراعة  قرونتتم  منذ  اللوز يف صقلية  زراعة  تتم 

التقليدية. .  الزراعية  األغذية  منتجات  من  الكثري  يف  التقليديةوتدخل  الزراعية  األغذية  منتجات  من  الكثري  يف  وتدخل 

املشرتك يف كل العامل  اللوز  املشرتك يف كلويعد دقيق  العامل  اللوز  ويعد دقيق 

التي   القوام  خفيفة  التيالحلوى  القوام  خفيفة  الحلوى 

مقاومتها. .  الحلوى عىل  يقدر عشاق  مقاومتهاال  الحلوى عىل  يقدر عشاق  ال 

بيض عىل  مكرساتيحتوي  عىل  يحتوي 



بيض عىل  مكرساتيحتوي  عىل  يحتوي 

AMARETTI MORBIDI
موربيدي أماريتي 

باودر  والبيكنغ  بيض،  بياض  للوز، سكر، 

10AED

مناطق يف  اآلماريتي  كعك  مناطقانترش  يف  اآلماريتي  كعك  انترش 

املثال   سبيل  بينها عىل  من  كثرية  املثالإيطالية  سبيل  بينها عىل  من  كثرية  إيطالية 

و”ليغوريا”.”. “بييمونتي”  الحرص  و”ليغورياال  “بييمونتي”  الحرص  ال 

اللني،، الشكل  يتم صنعه يف هذا  الذي  اآلماريتي  اللنييعد  الشكل  يتم صنعه يف هذا  الذي  اآلماريتي  يعد 

الظهرية. .  األمثل السرتاحة  الرفيق  الظهريةهو  األمثل السرتاحة  الرفيق  هو 



الشوكوالتة شامبولوين 
CHOCOLATE CIAMBELLONE

مافن)  )كعكة 
بيض، سكر،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
الكاكاو  مسحوق  باودر،  بيكنغ  نوتيال،  بندق، 

20AED

الشامبيلوين الشامبيلوينيعد  يعد 

CiambelloneCiambellone  من الوصفاتمن الوصفات  

الزراعية،، املناطق  إىل  أصولها  تعود  التي  الزراعيةالشهية  املناطق  إىل  أصولها  تعود  التي  الشهية 

للحلويات يف   رمًزا  اعتبارها  إىل  للحلويات يفباإلضافة  رمًزا  اعتبارها  إىل    باإلضافة 

“ماريك.. “ماريكمنطقة  ““منطقة 

الحليب.. مع  للفطور  األمثل  االختيار  هي  اإليطالية  الحليبالدونات  مع  للفطور  األمثل  االختيار  هي  اإليطالية  الدونات 

الشوكوالتة.. ملحبي  مثايل  الطبق  الشوكوالتةهذا  ملحبي  مثايل  الطبق  هذا 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 



األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 

املفتت األزرق  التوت   شامبيلوين 
BLUEBERRY CRUMBLE

CIAMBELLONE
مافن)  )كعكة 

سكر، زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
أزرق  باودر، توت  بيكنغ  نوتيال،  بندق،  بيض، 

20AED

الشامبيلوين الشامبيلوينيعد  يعد 

CiambelloneCiambellone  من الوصفاتمن الوصفات  

الزراعية،، املناطق  إىل  أصولها  تعود  التي  الزراعيةالشهية  املناطق  إىل  أصولها  تعود  التي  الشهية 

للحلويات يف   رمًزا  اعتبارها  إىل  للحلويات يفباإلضافة  رمًزا  اعتبارها  إىل    باإلضافة 

“ماريك.. “ماريكمنطقة  ““منطقة 

الحليب.. مع  للفطور  األمثل  االختيار  هي  اإليطالية  الحليبالدونات  مع  للفطور  األمثل  االختيار  هي  اإليطالية  الدونات 

األزرق التوت  إضافة  األزرقاستمع  التوت  إضافة  استمع 

الحلو   باملذاق  غنية  بتجربة  الحلولتحظى  باملذاق  غنية  بتجربة  ..لتحظى 



ميسو تريا
أصابع، بسكويت  سكر،  ماسكربوين،  جنب  بيض، 

الكاكاو  مسحوق  قهوة،  فنغرز)،  )ليدي 

30AED

التقليدي اإليطايل  الصنف  التقليديهذا  اإليطايل  الصنف  هذا 

التعريف   عن  التعريفغني  عن   . .غني 

الحلويات أشهر  من  الحلوياتفهو  أشهر  من  فهو 

لتربز   القهوة  تقدم مع  لتربزالتي  القهوة  تقدم مع  التي 

املاسكربوين مع   املاسكربوين معمزيج جنب  مزيج جنب 

القهوة. .  يف  املنقوع  القهوةالبسكويت  يف  املنقوع  البسكويت 

اليوم!! اليومإغراء يدوم طوال  إغراء يدوم طوال 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



املانجو موس   كعكة 
جيالتني، بيض،  كرمية،  املانجو،  رشائح 

سكر، جوز هند، دقيق عادي 

35AED

كرميي.. وقوام  للامنجو  االستوايئ  كرميياملذاق  وقوام  للامنجو  االستوايئ  املذاق 

كل الفاخرة  الهشة  الكعكة  هذه  كلسترس  الفاخرة  الهشة  الكعكة  هذه  سترس 

اإلبداع.. اإلبداعمحبي  محبي 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



األحمر التوت  تارت 
زبدة، سكر، أحمر، كرمية،  توت 

بيض، دقيق عادي 

35AED

CrostateCrostate ” ”كروستايت“ أيًضا  “كروستايتتسمى  أيًضا  تسمى 

التارت   فطائر  تشبه  التارتباإليطالية،  فطائر  تشبه  باإليطالية، 

املنزل. .  املنزلالحلوى املحرضة يف  الحلوى املحرضة يف 

الخبز من  الرائع  املزيج  الخبزهذا  من  الرائع  املزيج  هذا 

بالزبدة مع   الغني   بالزبدة معالهش  الغني   الهش 

الطازج.. األحمر  الطازجالتوت  األحمر  التوت 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



CrostateCrostate ” ”كروستايت“ أيًضا  “كروستايتتسمى  أيًضا  تسمى 

التارت   فطائر  تشبه  التارتباإليطالية،  فطائر  تشبه  باإليطالية، 

املنزل. .  املنزلالحلوى املحرضة يف  الحلوى املحرضة يف 

الهش للخبز  املثايل  الهشاملزيج  للخبز  املثايل  املزيج 

الفراولة. .  مع  بالزبدة  الفراولةالغني  مع  بالزبدة  الغني 

الفراولة تارت 
دقيق، بيض،  زبدة، سكر،   فراولة، 

فستق كرمية، 

35AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 



CrostateCrostate ” ”كروستايت“ أيًضا  “كروستايتتسمى  أيًضا  تسمى 

التارت   فطائر  تشبه  التارتباإليطالية،  فطائر  تشبه  باإليطالية، 

املنزل. .  املنزلالحلوى املحرضة يف  الحلوى املحرضة يف 

الخبز عجينة  بني  املقرمش  الخبزاملزيج  عجينة  بني  املقرمش  املزيج 

األزرق. .  التوت  بالزبدة مع  الغني  األزرقالهش  التوت  بالزبدة مع  الغني    الهش 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 

التوت األزرق تارت 
 توت أزرق، كرمية، زبدة، سكر، بيض،

ذهبية أوراق  هند،  االستعامالت، جوز  متعدد  دقيق 

35AED



TARTUFATA تارتوفاتا 
بيض، سكر،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد   دقيق 

جيالتني أحمر،  توت  داكنة،  شوكوالتة  كرمية،  باودر،  بيكنغ 

35AED

األطباق من  التارتوفاتا  األطباقيعد  من  التارتوفاتا  يعد 

من   الكثري  يف  املنترشة  القدمية  منالتقليدية  الكثري  يف  املنترشة  القدمية  التقليدية 

إىل   تُنسب  ولكنها  اإليطالية  إىلاملناطق  تُنسب  ولكنها  اإليطالية  املناطق 

من عديدة  طبقات  “بييمونتي”.  منمنطقة  عديدة  طبقات  “بييمونتي”.  منطقة 

الشوكوالتة.. كرمية  وفرة  مع  اإلسفنجي  الشوكوالتةالكيك  كرمية  وفرة  مع  اإلسفنجي    الكيك 

ال تُنىس وتجربة  مميز  تُنىسمذاق  ال  وتجربة  مميز  ..مذاق 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



PASTIERA NAPOLETANA
نابوليتانا  باستريا 

باود، بيكنج  بيض،  سكر،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد   دقيق 
جيالتني، أحمر،  توت  داكنة،  شوكوالتة  كرمية، 

نابوليتانا”” “باسرتيا  فطرية  نابوليتاناتعد  “باسرتيا  فطرية  تعد 

نابويل من   نابويل منالتي يعود مصدرها إىل  التي يعود مصدرها إىل 

إيطاليا   أنحاء  كل  املفضلة يف  إيطاليااألطباق  أنحاء  كل  املفضلة يف    األطباق 

حشوة عىل  املقرمشة  الخارجية  الطبقة  تحتوي  الفصح.  عيد  حشوةخالل  عىل  املقرمشة  الخارجية  الطبقة  تحتوي  الفصح.  عيد  خالل 

املطبوخ،، والقمح  الريكوتا،  جنب  من  مصنوعة  املطبوخغنية  والقمح  الريكوتا،  جنب  من  مصنوعة  غنية 

و   النكهات  تناغم  يعزز  مام  الفاكهة،  ووسكاكر  النكهات  تناغم  يعزز  مام  الفاكهة،  وسكاكر 

نابويل.. الربيع يف خليج  نابويلروائح  الربيع يف خليج  روائح 

30AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



املالحة املأكوالت  عرض 

كورينتو
والزيتون املجففة  الطامطم 

ملح، بيض،  االستعامالت،  متعدد   دقيق 
أوريغانو أسود،  زيتون  مجففة،  موتزاريال، طامطم  جنب 

20AED

الكورينتو عجينة  من  املالح  املذاق  الكورينتونسخة  عجينة  من  املالح  املذاق  نسخة 

األصلية. .  األصليةاإليطالية  اإليطالية 

غري الخفيفة  للوجبة  رائع  غريبديل  الخفيفة  للوجبة  رائع  بديل 

املحالة يف أي وقت من اليوماملحالة يف أي وقت من اليوم..

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  غلوتنييحتوي  عىل  يحتوي 



يف األصلية  اإليطالية  الكورينتو  يفعجينة  األصلية  اإليطالية  الكورينتو  عجينة 

املالحة.. املالحةالنسخة  النسخة 

غري الخفيفة  للوجبة  رائع  غريبديل  الخفيفة  للوجبة  رائع  بديل 

املحالة يف أي وقت من اليوماملحالة يف أي وقت من اليوم..

كورينتو
الجنب مع  املقدد  اللحم 

ملح، جنب، بيض،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
لحم مقدد، معجون خردل ديجون، جنب موتزاريال 

20AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  الخردل عىل  يحتوي 



يف األصلية  اإليطالية  الكورينتو  يفعجينة  األصلية  اإليطالية  الكورينتو  عجينة 

املالحة.. املالحةالنسخة  النسخة 

غري الخفيفة  للوجبة  رائع  غريبديل  الخفيفة  للوجبة  رائع  بديل 

املحالة يف أي وقت من اليوماملحالة يف أي وقت من اليوم..

  

كورينتو
والثوم املرشوم 

بيض، زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
ملح، مرشوم، ثوم، جنب موتزاريال 

20AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  يحتوي عىل مرشوم



األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  يحتوي عىل مرشوم

20AED

واملرشوم الدجاج  فطرية 
بيض، زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
بارميجانو، دجاج، مرشوم  كرمية، جنب 

تعد املالحة  تعدالفطائر  املالحة  الفطائر 

أو جانبي. .  رائًعا كطبق أسايس  أو جانبيخياًرا  رائًعا كطبق أسايس  خياًرا 

املورقة العجينة  املورقةرائحة  العجينة  رائحة 

املكونات. .  بأشهى  املكوناتاملحشوة  بأشهى  املحشوة 



تعد املالحة  تعدالفطائر  املالحة  الفطائر 

أو جانبي. .  رائًعا كطبق أسايس  أو جانبيخياًرا  رائًعا كطبق أسايس  خياًرا 

املورقة العجينة  املورقةرائحة  العجينة  رائحة 

املكونات. .  بأشهى  املكوناتاملحشوة  بأشهى  املحشوة 

والسبانخ السلمون  فطرية 
كرمية، بيض،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 

سلمون  سبانخ،  بارميجانو،  جنب 

30AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  سمك عىل  يحتوي 



تعد املالحة  تعدالفطائر  املالحة  الفطائر 

أو جانبي. .  رائًعا كطبق أسايس  أو جانبيخياًرا  رائًعا كطبق أسايس  خياًرا 

املورقة العجينة  املورقةرائحة  العجينة  رائحة 

املكونات. .  بأشهى  املكوناتاملحشوة  بأشهى  املحشوة 

واملرشوم والريكوتا  السبانخ  فطرية 
ملح، بيض،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 

ريكوتا، سبانخ، مرشوم  كرمية، جنب 

25AED

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  يحتوي عىل مرشوم



مافن)  )كعكة 
الريحان وصوص  املجففة  الطامطم 

ملح، سكر، بيض،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
بطاطا  الريحان،  مجففة، صوص  بودر، طامطم  بيكنغ 

20AED

الشامبيلوين الشامبيلوينكعكة  كعكة 

  ..CiambelloneCiambellone  ولذيذة ريفية هشة  ولذيذةاملالحة هي كعكة  ريفية هشة    املالحة هي كعكة 

القضم ولينة  طويلة  بأنها  القضمتتميز  ولينة  طويلة  بأنها  تتميز 

الغنية.. الحشوة  بفضل  الغنيةولذيذة،  الحشوة  بفضل  ولذيذة، 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 



مافن) )كعكة 
املقدد واللحم  والسبانخ  اليقطني 

ملح، سك، بيض،  زبدة،  االستعامالت،  متعدد  دقيق 
مقدد  لحم  سبانخ،  اليقطني،  بذور  باودر،  بيكنغ 

20AED

الشامبيلوين الشامبيلوينكعكة    كعكة 

..CiambelloneCiambellone  ولذيذة ريفية هشة  كعكة  ولذيذةاملالحة هي  ريفية هشة  كعكة    املالحة هي 

القضم ولينة  طويلة  بأنها  القضمتتميز  ولينة  طويلة  بأنها    تتميز 

الغنية.. الحشوة  بفضل  الغنيةولذيذة،  الحشوة  بفضل  ولذيذة، 

األلبان عىل  يحتوي  بيض عىل  يحتوي 

غلوتني عىل  يحتوي  مكرسات عىل  يحتوي 


