LA COLAZIONE / BREAKFAST
الفطور
Served from 9.00 to 12.00
12.00  إلى9.00 يقدم من

IL CESTINO
Selection of mixed pastries with Jam
تشكيلة من المعجنات مع المربي
IL CESTINO EMPORIO ARMANI CAFFÈ
Selection of mixed toasted bread and jam
تشكيلة من الخبز المحمص والمربي
PAIN AU CHOCOLAT
Pain au chocolat
باتيه بالشوكوال
CORNETTO
Plain croissant
كرواسون سادة
MINI CORNETTI
3 Mini croissants: plain, chocolate and custard
قطع معجنات صغيرة سادة وبالشوكوالتة وبالكاسترد٣
MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA
Fresh fruit salad
سلطة الفواكه الطازجه
TOAST FRANCESE
French toast served with tangerine jam
الخبز الفرنسي المحمص يقدم مع مربي اليوسفي
MARBLE CAKE
Vanilla and chocolate
كيك بالفانيليا والشوكوالته
YOGURT
Yogurt cup with granola and blueberry
زبادي مع الجرانوال و التوت البري
MUFFIN
Blueberry or plain
مافن سادة أو بالتوت البري
IL TIRAMISÙ CAFFÈ ARMANI
With vanilla ice cream
أرماني كافيه تيراميسو مع اآليس كريم

SALMONE AFFUMICATO
Smoked salmon served on mixed lettuce with toasted pan brioche and sour cream
 خبز البريوش والكريمة الحامضة،سلمون مدخن يقدم مع سلطة الفاليريان والليمون
PANE ALLE OLIVE CON MOZZARELLA E VERDURE GRIGLIATE
Homemade olive bread with mozzarella cheese and grilled vegetables
خبز الزيتون على الطريقة المنزلية مع جبنة الموزاريال والخضار المشوية
CLUB SANDWICH
Marinated chicken with tomato, iceberg lettuce, beef bacon, hard boiled eggs and mayonnaise
 البيض المسلوق والمايونيز، اللحم البقري المقدد، الخس،كلوب ساندويش دجاج متبل بالليمون مع الطماطم
SANDWICH DI SALMONE
Smoked salmon sandwich, served with rocket salad and guacamole sauce in a cereal bread
ساندوتش السلمون المدخن تقدم مع الجرجير وصلصة "غواكامولي" في خبز الحبوب الطازج
OMELETTE SEMPLICE
Plain omelette
عجة البيض السادة
OMELETTE CIPOLLA, FUNGHI, PARMIGIANO
Omelets with onion, fresh cream, mixed mushrooms and parmesan cheese
 تشكيلة الفطر وجبنة البارميزان،عجة البيض مع البصل
UOVA STRAPAZZATE CON EMMENTHAL
Scrambled eggs with onion and Emmental cheese
بيض مخفوق مع الجبن والبصل
UOVO ALLA BENEDICT
Egg benedict with smoked salmon, parmesan fondue, porcini mushrooms, grilled asparagus
 فطر البورشيني و الهليون المشوي، جبنة البارميزان،بيض بنديكت مع السلمون المدخن
FRITTATA BIANCA CON PEPERONI VERDI, CIPOLLOTTO E PATATE LESSE
Egg white frittata with green peppers, green onion and steamed potatoes
 البطاطس والبصل األخضر، عجة بياض البيض مع الفلفل الملون

ANTIPASTI / STARTERS
المقبالت
CAPRESE
Buffalo mozzarella cheese, tomato, cold pachino and basil oil sauce
سلطة موزاريال الجاموسي والطماطم تقدم مع صلصة الطماطم وزيت الزيتون و الريحان
BURRATA
Burrata cheese with aubergine parmigiana and tomato coulis
جبنة البوراتا مع بارميجانا الباذنجان وصلصة الطماطم
BRESAOLA
Bresaola with pickled aubergines, rocket salad, cherry tomatoes and buffalo mozzarella cheese
 الباذنجان و الموزاريال،شرائح لحم بقري مجفف "بريزاوال" مع الطماطم وسلطة الجرجير
TARTARA VEGETARIANA
Avocado, tomato, eggplant, black olives, quinoa and burrata
 جبنة البوراتا والكينو، زيتون، باذنجان، طماطم،أفوكادو
SALMONE AFFUMICATO
Smoked salmon served on mixed lettuce with toasted pan brioche and sour cream
 خبز والكريمة الحامضة،سلمون مدخن يقدم مع سلطة الفاليريان والليمون

CARPACCIO
Beef fillet carpaccio with rocket salad, cherry tomato, Grana Padano and balsamic sauce
 سلطة الجرجير والطماطم و صوص البلسميك،شرائح لحم البقر الرقيقة تقدم مع جبنة البارميزان

INSALATE / SALAD
السلطات
PANZANELLA
Tomatoes selection, cucumber, celery, basil, burrata cheese, red onions, red hot chili and croutons
 والكرفس و الخيار والبصل االحمر والفلفل األحمر الحار والخبز المحمص مع صوص الكاسبتشو،سلطه الطماطم مع الجبنة البراتا

INSALATA GENOVESE
Lettuce, fresh tuna, quail eggs, green beans, anchovies, capers, tomatoes, potatoes and olives
تونه فريش مع االنشوجه و بيض السمان والطماطم الصغيره والزيتون والفصوليا الخضراء والبطاطس والخس و الكيبر
INSALATA CAESAR EMPORIO ARMANI
Caesar dressing, lemon marinated chicken, Grana Padano flakes and croutons
 دجاج متبل بالليمون خبز محمص ورقائق جبنة البارميزان مع صلصة سيزار، خس طازج،سلطة سيزار
INSALATA GENOVESE
Lettuce, fresh tuna, quail eggs, green beans, anchovies, capers, tomatoes, potatoes and olives
تونه فريش مع االنشوجه و بيض السمان والطماطم الصغيره والزيتون والفصوليا الخضراء والبطاطس والخس و الكيبر
INSALATA CAESAR EMPORIO ARMANI
Caesar dressing, lemon marinated chicken, Grana Padano flakes and croutons
 دجاج متبل بالليمون خبز ورقائق جبنة البارميزان مع صلصة سيزار، خس طازج،سلطة سيزار

PANINI / SANDWICHES
الساندويشات
PANE ALLE OLIVE
Olives homemade bread, with mozzarella and grilled vegetables
خبز بالزيتون على الطريقة المنزلية مع جبنة موزاريال الجاموس والخضار المشوية

SANDWICH DI SALMONE
Smoked salmon sandwich served with rocket salad and guacamole sauce in a cereal bread
ساندويش السلمون المدخن يقدم مع الجرجير وصلصة "الغواكامولي في خبز الحبوب الطازج

CLUB SANDWICH
Marinated chicken with tomato, iceberg lettuce, beef bacon, hard-boiled egg and mayonnaise
 البيض المسلوق والمايونيز،  الخس اللحم البقري المقدد،كلوب ساندويش دجاج متبل بالليمون مع الطماطم

HAMBURGER CON PANE ARTIGIANALE
Iceberg lettuce, tomato, onion, cucumber slices, Cheddar cheese and ketchup
 جبن الشيدر تقدم مع البطاطا المقلية و الكاتشب، الخيار، البصل، الطماطم،همبرجر لحم البقر مع الخس

Our Sandwiches served with your choice of mixed green salad or french fries or roasted potato
كل السندوتشات تقدم مع اختيارك من سلطة الجرجير والطماطم أو البطاطس المقلية او البطاطس المشوية

PASTA E ZUPPE / PASTA AND SOUP
الباستا و الشوربة
CAPPUCCINO DI GAMBERI
Prawn’s cappuccino soup with Grana Padano
حساء كابتشينو الجمبرى مع جبنة البارميزان
ZUPPA DI FUNGHI
Creamy porcini mushroom soup
حساء كريمة فطر البورشيني
SPAGHETTI AL POMODORO
With cherry tomatoes and basil
سباغتي بومودورو بالطماطم والريحان
LINGUINE AI FRUTTI DI MARE
Creamy Italian linguine pasta with prawns, calamari and mussels
 الكالماري و بلح البحر،باستا اللينجويني بصوص الكريمة مع الجمبري
RAVIOLI
Filled with spinach, ricotta cheese, served on Parmesan fondue and fried porcini mushroom
مكرونه محشية بالسبانخ وجبنة الريكوتا مع صوص البارميزان و فطر البورشيني المقلي
LASAGNE CLASSICHE
Bolognese style lasagna and Parmesan fondue
الزانيا مع صلصة البولونيز والبارميزان فوندو
TAGLIATELLE ALLA BOLOGNESE
Homemade tagliatelle with Bolognese sauce
 باستا مع صلصة بولونيز وجبنة البارميزان:تاغلياتيل بولونيز

RISOTTO
الريسوتو
RISOTTO ARMANI MILANO
With saffron threads and Parmesan cheese
 ريسوتو جبن البارميزان مع الزعفران: ريزوتو أرماني ميالنو
RISOTTO PORCINI MUSHROOM
With porcini mushroom and Parmesan cream
 مع فطر البورشيني و كريمة جبن البارميزان: ريزوتو بورشيني
RISOTTO AI FRUTTI DI MARE
With prawns, calamari and mussels
 الكالماري و بلح البحر، مع الجمبري: ريزوتو المأكوالت البحرية

PESCE E CARNE / FISH AND MEAT
السمك و اللَحم
BRANZINO ALLA GRIGLIA
Grilled sea bass with grilled vegetables
السمك المشوي مع الخضار المشوى
TRANCIO DI SALMONE ALLA GRIGLIA
Grilled fresh salmon fillet served on a bed of potatoes
فيليه سمك السلمون المشوي مع فوم البطاطس
POLLO AL MATTONE
Roasted chicken with gravy sauce and roasted potatoes
الدجاج المح َمر مع صلصة الجريفي و البطاطس المشويه
COTOLETTA DI POLLO
Herb pan-fried chicken breast coated with Japanese bread crumbs, served with rocket salad
فيلية الدجاج المقلي باألعشاب مع سلطة الروكا و البطاطس المشويه
FILETTO DI MANZO
Grilled beef fillet with cauliflower cake
فيلية لحم بقرى مشوى مع كعك القرنبيط و و خضار الكابوناتا و صلصه مرق الجريفى
PUNTA DI MANZO BRASATA
Braised beef brisket served with roasted potatoes
شريحة لحم صدر العجل المطهو ببطء مع البطاطس المشوية

PIZZA
البيتزا
MARGHERITA
Tomato, mozzarella and basil
 طماطم وريحان،مارغاريتا موزاريال
OCEANO
Tomato, mozzarella, squid, shrimps and mussels
 جمبرى وبلح البحر، حبار، طماطم، موزاريال:اوشيانو
PIZZA EMPORIO ARMANI
Mozzarella, rocket, bresaola and Grana Padano cheese
ّ  جرجير، موزاريال:بيتزا أرماني
واللحم المجفف مع البارميزان
ORTOLANA
Tomato, mozzarella, eggplant, roasted peppers, zucchini and cherry tomatoes
 كوسا والطماطم الصغيرة، فلفل مشوي، باذنجان، موزاريال:أورتوالنا
FUNGHI
Tomato, mozzarella, mushrooms, parsley
 فطر وبقدونس، طماطم، موزاريال:فونجي
DIAVOLA
Tomato, mozzarella cheese, fennel seeds and beef pepperoni
 والبيبروني البقري، حبوب الش ّمر، طماطم، موزاريال:ديافوال
QUATTRO FORMAGGI
Four cheeses pizza topped with baby arugula and truffle oil
 البارميزان والريكفورد، الموزاريال الجاموسي،جبن الموزاريال
CALZONE
Folded pizza with tomato, mozzarella, smoked turkey and mushrooms
 رومى مدخن والفطر، جبن موزاريال،بيتزا مغلقة مع الطماطم

DOLCI / DESSERTS
الحلويات
PROFITTEROLES
With vanilla ice cream and chocolate sauce
بروفيتيرول تقدم مع آيس كريم الفانيال وصوص الشوكوالته
PANNA COTTA
Served with mixed berries and strawberry coulis
بانا كوتا مع صلصة الفراولة
SFOGLIATINA DI MELE CALDA
With custard, cinnamon and vanilla ice cream
 كاسترد و القرفة تقدم مع آيس كريم الفانيليا،تارت التفاح
SELEZIONE DI GELATI E SORBETTI
Selection of ice cream and sorbet
تشكيلة من اآليس كريم و 'سوربيه
TORTA DI FORMAGGIO
Cheese cake with mixed berries sauce
كعكة الجبن" تشيزكيك" مع ميكس التوت
SEMIFREDDO AL PISTACCHIO
Pistachios semifreddo with chocolate sauce
سيميفريدو الفستق
IL TIRAMISÙ CAFFÈ ARMANI
With vanilla ice cream
أرماني كافيه تيراميسو مع اآليس كريم
CROSTATINA
Tart with mixed fruits and sorbet
تارت الفواكه المشكلة مع كريم والسوربيه
TORTINO AL CIOCCOLATO
Served with vanilla ice cream
تارت الشوكوال تقدم مع آيس كريم الفانيليا
MILLEFOGLIE CON CREMA CHANTILLY
Mille-feuille with vanilla cream Chantilly and blueberry jam
" ميل فيي'' مشوية تقدم مع كريمة الفانيال شانتيلي ومربى التوت البري
SELEZIONE DI FRUTTA
Selection of fresh fruit
تشكلية من الفاكهة الطازجة

COCKTAILS
الكوكتيالت

PLAYA ARMANI
Pineapple, coconut milk and strawberry
 حليب جوز الهند و الفراولة، أناناس:باليا ارماني
PASSIONE
Pineapple, lemon, passion fruit and grenadine
 باشون فروت و شراب الر ّمان، ليمون، أناناس: باشوني
MAGICO
Passion fruit, pineapple, orange and vanilla
 أناناس و برتقال مع الفانيال، باشون فروت:ماجيكو
MANGO MOJITO
Fresh mango, lime, brown sugar, mint and soda
 نعناع طازج والصودا، سكر بني، الاليم،موهيتو المانجو الطازجة
VIRGIN MOJITO PASSION
Passion fruit, lime, sugar, mint and soda
 النعناع الطازج والصودا، سكر، اليم، باشون فروت:فيرجن موهيتو
COOLERS
Orange or lemon blended with fresh mint
 عصير البرتقال أو الليمون مخلوط مع النعناع الطازج:كوليرز
VELVET
Guava, mango and strawberry
 المانجو و الفراولة، عصير الجوافة:فلفت
ARMANI TROPICAL
Mango, pineapple, passion fruit, coconut milk
 باشون فروت و حليب جوز الهند، أناناس، المانجو:ارماني تروبيكال
TORERO
Lemon blended with mint leaves and red bull
 الليمون المخلوط مع النعناع و ريد بول:توريرو
TIRAMISÙ COCKTAIL
Famous Italian dessert, to drink
كوكتيل ألتيراميسو األيطالي المشهور

SELEZIONE DI SUCCHI / FRUIT JUICE SELECTION
تشكيلة عصير الفواكه
SPREMUTA DI ARANCIA
Fresh orange juice
عصير البرتقال الطازج
SPREMUTA DI POMPELMO
Fresh Grapefruit juice
عصير الجريب فروت الطازج
CENTRIFUGATO DI FRAGOLA
Strawberry juice
عصير الفراولة
CENTRIFUGATO DI ARANCIA E CAROTA
Fresh squeezed orange and carrot juice
عصير البرتقال والجزر الطازج
CENTRIFUGATO DI ANANAS E MENTA
Fresh squeezed pineapple juice with mint leaves
عصير األناناس مع أوراق النعناع الطازج
CENTRIFUGATO DI CAROTA
Fresh squeezed carrot juice
عصير الجزر الطازج
CENTRIFUGATO DI MELA
Fresh squeezed apple juice
عصير التفاح الطازج
CENTRIFUGATO DI ANANAS
Fresh squeezed pineapple juice
عصير األناناس الطازج
CENTRIFUGATO DI MANGO
Fresh squeezed mango
عصير المانغو الطازج
TÈ FREDDO ALLA PESCA
Peach ice tea
الشاي المثلج بالخوخ
TÈ FREDDO AL MARACUJA
Passion fruit with lemon ice tea
الشاي المثلج بالليمون والفواكه االستوائي

CAFFETTERIA / HOT DRINKS SELECTION
المشروبات الساخنة

ESPRESSO
Espresso
اسبرسو
ESPRESSO DOPPIO
Double espresso
اسبرسو مزدوج
ESPRESSO DECAFFEINATO
Decaffeinated espresso
اسبرسو بدون كافين
ESPRESSO DOPPIO DECAFFEINATO
Decaffeinated double espresso
اسبرسو مزدوج بدون كافين
AMERICANO
American coffee
أميريكانو
MAROCCHINO
Espresso, hot milk, chocolate powder
 وبودرة الشوكوالتة، الحليب الساخن،اسبرسو
MACCHIATO
Espresso with milk foam
اسبرسو مع رغوة الحليب
CAPPUCCINO
Cappuccino
كابوتشينو
CAPPUCCINO DECAFFEINATO
Decaffeinated cappuccino
كابوتشينو بدون كافين
CIOCCOLATA CALDA CON PANNA
Hot chocolate with whipped cream
شوكوال ساخن مع الكريمه المخفوقة
MOKA LOCA
Hot chocolate, espresso and whipped cream
شوكوال ساخن مع الكريمه المخفوقة و اإلسبرسو
LATTE MACCHIATO
Hot milk and espresso shot
ماكياتو الحليب الساخن مع اسبرسو

SPECIALI DELLA CAFFETTERIA / SPECIAL COFFEES
القهوة المميزة
ARMANI CAFFÈ
Espresso, hot milk and chocolate topping
اسبرسو مع الحليب الساخن و صوص الشوكوالته
CAFFÈ MACCHIATO AL CARAMELLO
Espresso, hot milk and caramel topping
اسبرسو مع الحليب الساخن وصوص الكراميل
CAFFÈ FREDDO ALLA NOCCIOLA
Iced espresso, milk with hazelnut syrup
اسبرسو المثلج مع الحليب وشراب البندق
CARAMEL SUMMER CAPPUCCINO
Iced cappuccino, cream, caramel and sugar
 كراميل وسكر، كريم،كابتشينو مثلج
AFFOGATO
Espresso with scoop of vanilla ice cream
اسبريسو مع فانيال ايس كريم
ICED AMERICANO
Iced espresso with chilled water
األسبرسسو المثلج مع الماء البارد

SELEZIONE DI TÈ E TISANE / TEAS
تشكيلة من الشاي
TÈ NERO ENGLISH BREAKFAST
English breakfast tea
شاي الفطوراإلنكليزي
IL TÈ VERDE
Green tea
الشاي األخضر
TÈ NERO EARL GREY
Black tea Earl Grey
شاي ايرل غراي
TÈ ALLA CAMOMILLA
Chamomile tea
شاي البابونج

