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المقبالت

طبق مازة

فطائر جبنة ،فطائر لحمة ،تبولة ،حمص ،سلطة عربية، متبل

واألوريغانو فلفلجبنة الفيتا مخبوزة بالفرن مع الطماطم, ال  

 كاالماري مقلي

الليمون والبابريكايقدم كرسبي مع صلصة   

كروكيت الروبيان والجبنة

نجانبق, دوكسيل الفطر, الزيتون والباذمع صلصة الطماطم بالح بز محمصخ
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شوربةالسلطات وال

 

 سلطة الروبيان مع الهليون, األرضي شوكي, طماطم, خس مشكل, صلصة الليمون والزنجبيل

 

 سلطة جبنة الماعز

صلصة الليمون بالخردلأفوكادو, خس, جوز محلى, 

سلطة خس األيسبيرغ بالتوت

مع الجوز المحلى, صلصة السيزر, توت بري, قطع دجاج, جبنة البارميزان

 

 شوربة الفطر

مع رافيولي السبانخ

 

اإلستاكوزا الزهري) النغوستين(شوربة   

شوربة الطماطم
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األطباق الرئيسية

 

 طبق المأكوالت البحرية المشوية

امور( مع الكسكس بالليمون, لوبية خضراء, صلصة الليمون) روبيان، إستاكوزا، سكالوب، ه  

 

ريش لحم البقر مطبوخة على نار هادئة, صلصة الباربيكيو, بطاطس مقلية

 فيليه الغزال مطبوخ على نار هادئة

خضار, بصل محلى, صلصة المشمش

بالفرن مخبوز محشي بالفطر و دجاج  

صلصة الروزماري بطاطس, هليون,

 إستاكوزا ثيرميدور

مع صلصة الكريمة والخضار

قليفيليه سمك القاروس الم  

وصلصة الطماطم بالحبق مع بطاطس بالزعفران, بورييه الخرشوف, بروكولي

 

 فيليه سمك الحمراء

البازالء بالتروفل, جزر, صلصة الليمون بورييه  
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األطباق الرئيسية المشوية

 

 طبق الشيف الخاص

 لحم ريباي الواغيو المشوي,صلصة التوت, جبنة الغرغونزوال, شمندر,

هليون وبطاطس بجبنة البيكورينو

 

 شيش طاووق و كباب تركي مشوي مع البطاطس أو األرز بالزعفران

، خضار، بطاطس المقلية وصلصة الفطر البريفيليه لحم البقر

وزماريبطاطس ، الفاصوليا الخضراء و صلصة الر ،ريش الغنم المشوية

للحمةفيليه لحم العجل, بطاطس, جبنة بيكورينو مشوية, بورييه البازيال بالتروفل, صلصة ا  

 

بطاطس مخبوزة، الخضار المشوية, صلصة التزاتزيكىسوفالكي دجاج مشوي, 

مون بالزبدةخضار مشوية على الطريقة الفرنسية, صلصة الللي ,روبيان مشوي
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الباستا و األطباق النباتية

صلصة الكريمةرافيولي بجبنة الريكوتا والبارميزان, طماطم مجففة,   

فيتوتشينى بالمأكوالت البحرية، صلصة الطماطم والحبق

مةبينيه باستا مع قطع الدجاج، الفطر وصلصة الكري  

أرز إيطالي بالفطر

فطر البورشينى صلصة الكريمة، جبنة البارميزان،

ابوليتاناريجاتوني ن  

أوراق الريحان الطازجةصلصة الطماطم الهولندي,   
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 الحلويات

كيك الشوكوال الساخن

 يقدم مع أيس كريم الفانيال و التوت

 التفاحة

شوكوالتة بيضاء, قطع التفاح المحالة, توت

 

 شوكوال أنتريميت )خالي من الغلوتين(

بوظة بالنعناع, توت الطازجشوكوال بالكريم,   

 

 

كيكة الريد فلفيت والجبنة

 

كنافة بالمكسرات تقدم مع أيس كريم الفستق


