المقبالت

طبق مازة
بطاطس حارة ،متبل ،تبولة ،حمص ،محمرة ،فطائر لحمة ،فطائر جبنة

كاالماري مقلي
يقدم كرسبي مع صلصة المايونيز بالحبق والبهار

كروكيت الروبيان والجبنة
مع قطع الخبز المحمص وصلصة الباربيكيو

شرائح البريزاوال مع جبنة بوفالو موتزاريال ,صلصة طماطم والبيستو

كيك الدجاج المفروم المشوي
مع مشروم البرتوبيلو ,مايونيز بالتروفيل والحبق

قطع من الخبز المحمص تقدم مع صلصة الطماطم بالحبق ,دوكسيل الفطر ,الزيتون والباذنجان

السلطات والشوربة

سلطة خس األيسبيرغ بالتوت
مع الجوز المحلى ,صلصة السيزر ,توت بري ,قطع دجاج ,جبنة البارميزان

سلطة السلمون المدخن مع الخس ,طماطم ,أفوكادو ,جبنة طرية وصلصة بالليمون

سلطة جبنة الماعز
أفوكادو ,خس ,جوز محلى ,صلصة الليمون بالخردل

شوربة الفطر
مع رافيولي السبانخ

شوربة اإلستاكوزا الزهري( النغوستين)

شوربة جوزة الطيب مع التوست المحمص بالبارميزان

األطباق الرئيسية (اللحوم)

طبق الشيف الخاص
لحم ريباي الواغيو المشوي مع صلصة التوت ,جبنة الغرغونزوال ,شمندر
هليون وبطاطس بجبنة البيكورينو

فيليه الغزال مطبوخ على نار هادئة
خضار ,بابا غنوج ,بصل محلى ,صلصة المشمش

فيليه لحم البقر المشوي
مع الخضار ،البطاطس المقلية وصلصة الفطر البري

ريش الغنم المشوية
مع البطاطس المهروسة بالزيتون ،الفاصوليا الخضراء و صلصة الروزماري

ضلع لحم العجل المغطى بالعجين والمقلي ,فطر ,سلطة الروكا

طائر السمان مخبوز مع كيك البولينتا بجبنة البارميزان ,صلصة العنب

قطع دجاج مشوية بالطريقة اليونانية
مع بطاطس مخبوزة ،الخضار المشوية ،المخلل ،صلصة التزاتزيكى والطماطم

األطباق الرئيسية (األسماك)

طبق المأكوالت البحرية المشوية
( روبيان ،إستاكوزا ،سكالوب ،هامور) مع الكسكس بالليمون ,لوبية خضراء ,صلصة الليمون

إستاكوزا ثيرميدور
مع صلصة الكريمة والخضار

روبيان مشوي
مع الكسكس بالليمون ,لوبية خضراء ,صلصة الليمون

فيليه سمك القاروس المقلي
مع بطاطس بالزعفران ,بورييه الخرشوف ,بروكولي وصلصة الطماطم بالحبق

كباب السمك المشوي
مع أرز بالزعفران ,صلصة الطماطم

الباستا و األطباق النباتية

رافيولي محشية بقطع ضلع لحم البقر الطرية
مع صلصة الكريمة بالفواغرا والثوم ,قطعة من ضلع لحم البقر

فيتوتشينى باستا بالمأكوالت البحرية  ،صلصة الطماطم والحبق

بينيه باستا مع قطع الدجاج ،الفطر وصلصة الكريمة

أرز إيطالي بالفطر
مطبوخ مع صلصة الكريمة ،جبنة البارميزان ،الزبدة وفطر البورشينى

لينغويني مع الباذنجان
بيستوطماطم مجففة ,موتزاريال ,حبق ,ريكوتا

الحلويات

كيك الشوكوال الساخن
يقدم مع أيس كريم الفانيال و التوت

باناكوتا بجوز الهند
كريم المانغو ,فواكه

تشيز كيك مع الريد فيلفيت

كريم برولييه بالزنجبيل
مع الفواكه ,توت ,أيس كريم الليمون

موس الشوكوال مع فاكهة الباشين

كيك األيس كريم بالبراالين ,الفانيال والفراولة

تيراميسو
الحلوى اإليطالية التقليدية مع كريمة المسكربوني ،التوت و البسكويت باإلسبريسو

