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POLLO ARROSTO
Roasted corn-fed half chicken, marinated

with fresh herbs 

SPIEDINI DI MANZO
Grilled beef fillet skewered with fresh capsicum

and zucchini

OUR FAVORITE
ANTIPASTI SELECTION

WITH LENTIL SOUP 
A mouthwatering combination of fried calamari, patatina tonda,

arancino balls, mozzarella fior di latte, wild rocket leaves
topped with bresaola and shaved parmigiano reggiano d.o.p.,

cherry tomato and our homemade grissini

SPIEDINI
DI GAMBERI
Grilled shrimp skewers  

SPIEDINI
DI CALAMARI

Grilled squid skewers

ROASTED
POTATO

SAUTEED
VEGETABLES
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MARGHERITA
Tomato sauce, mozzarella fior

di latte and fresh basil

SALSICCIA
E FUNGHI

Tomato sauce, beef sausage,
mozzarella fior di latte,

mushrooms and fresh basil

BURRATA
Tomato sauce, creamy burrata cheese,

grilled zucchini, cherry tomato, basil and E.V.O

QUATTRO FORMAGGI
Plain pizza topped with a blend of four italian cheeses

PENNE ALL
ARRABBIATA
Penne with tomato sauce

and chili flakes

RIGATONI ALLA
BOLOGNESE

Our popular Rigatone with
traditional Bolognese sauce

RAVIOLI AL PESTO LIQUIDO 
Homemade Ravioli stuffed with pesto Mascarpone cheese

tossed with butter and sage sauce served with mashed potato,
green beans and roasted pine nuts.

SPAGHETTI ALLA
CARBONARA

Spaghetti with traditional carbonara sauce
and smoked veal bacon 

OUR FAVORITE
ANTIPASTI SELECTION

WITH LENTIL SOUP 
A mouthwatering combination of fried calamari, patatina tonda,

arancino balls, mozzarella fior di latte, wild rocket leaves
topped with bresaola and shaved parmigiano reggiano d.o.p.,

cherry tomato and our homemade grissini
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تشكيلة من ا�نتيبــاستي
مع شـــوربة العــدس

مزيج شهي من الكاالماري المقلي، باتاتينا توندا،
كرات ا�رانشينو، جبنة موزاريال فيور دي التيه، أوراق الجرجير البرّية
مغّطاة بلحم الببريسوال وجبنة البارميجيانو ريجيانو، طماطم

كرزية وأصابع خبر غريسيني

كريم

كـارنــــــي  وبـيـشــــي

ص (٤٧٦ ريال)
شخصين (٢٥٠ ريال) - ٤ أشخا

سبيديني دي جامبري
أسياخ جمبري مشوية

بولو اروستو
نصف فروج عصاري وطري مشوي

ومتبل مع االعشاب
سبيديني دي كاالماري

أسياخ حبار مشوية

سبيديني دي مانزو
أسياخ شرائح لحم البقر المشوية مع

الفليفلة الطازجة والكوسة

بطاطس محمصة

خضراوات مطهية



بيني آل ارابياتا
معكرونة بيني أفيلترا مع رقائق الفلف

الحار وصلصة الطماطم

سباغيتي اال كاربونارا
معكرونة مع صلصة الكاربونارا التقليدية

ولحم العجل المدخن

تشكيلة من ا�نتيبــاستي
مع شـــوربة العــدس

مزيج شهي من الكاالماري المقلي، باتاتينا توندا،
كرات ا�رانشينو، جبنة موزاريال فيور دي التيه، أوراق الجرجير البرّية
مغّطاة بلحم الببريسوال وجبنة البارميجيانو ريجيانو، طماطم

كرزية وأصابع خبر غريسيني

www.eatalyarabia.com@eatalyarabia

مارغريتـــــــا
صلصة طماطم، موزريال فيور دي التيه

وريحان طازج

سالسيتشيا إي فونغي
صلصة طماطم، نقانق لحم بقري،

موزريال فيور دي التيه، فطر وريحان طازج

بوراتـــــــا
صلصة طماطم، كريمة جبنة البوراتا، كوسة مشوية،
طماطم كرزية وريحان مع زيت الزيتون البكر الممتاز

كواترو فرومادجي
بيتزا بيضاء تعلوها تشكيلة من أربعة أنواع

من  الجبنة االيطالية التقليدية

ريغاتوني آال بولونيز
معكرونة ريغاتوني مع صلصة

البولونيز التقليدية

رافيولي أل بيستو ليكيدو
معكرونة رافيولي محلية الصنع محشوة بجبنة المسكربوني،

صلصة البيستو والزبدة تقدم مع البطاطس المهروسة،
الفاصوليا الخضراء والصنوبر المحمص

كريم

بيتـــــــــزا  وبــاستـــــا

ص (٤١٩ ريال)
شخصين (٢٣٠ ريال) - ٤ أشخا
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SWEET FEST
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٦٠ريـــال

حلــوى فيســـت
 إحتفـــــال بجميـــع ا�شيـــــاء الحلــــــوة!ء

كريم

A celebration of all things sweet!

A selection of traditional Tiramisu, Foresta nera,
Cannolo ciocolato, Cannolo siciliano, Bigne alla vanilla

e fraggola & Maritozzo con cioccolato

مجموعـة من حلـوى التيراميسـو التقليديــة، فوريستــا نيـرا،ء
كانولــو شوكوالتــو، كانولــو سيتشيليانــو، بيجني اال فانيليــا إي فروجولــي

وماريتوســو كـون شوكوالتـــو


