
«Our dishes are made exclusively with Truffle Products “Tartufi&Friends”
and served with Italian Truffles in season»

  المقبالت

 تشكيلة من »البروسشيتي« ترتوفي اند فرندز األطباق المالزمة له )كريمة المشروم
 البني، كريم بانينو، كريم أرتيشوك، صلصة الطماطم، معجون الزيتون المفلفل( و

الكمأة الطازجة

 البراتة مع عسل الكمأة، الطماطم الكرزية والكمأة الطازجة

 سلطة أرتيشوك، شرائح البارميجيانو مع الكمأة الطازجة

 قدر الفوي جراس، كونسومي جيلي، تفاح نوجاتينيكرومبلي وصلصة المانجو والكمأة
الطازجة

فوي األسقلوب، تين، كراميل التوت، المانجو والكمأة الطازجة

لحم الغزال، سلطة المشروم والكمأة الطازجة

 سلطعون، قشدة الشمندر المخفوقة، جريب فروت زهري اللون والكمأة الطازجة

 التونة، األسقلوب، كافيار السيفروجا و الكمأة الطازجة
 

الروبيان األحمر، زيت الكمأة، ملح المالدون والكمأة الطازجة

الشوربة

 شوربة البصل، الزعفران، قطع الخبز المحمص مع الكمأة الطازجة

 طبق البارمينتير المجهز بالبطاطس، قطع الخبز المحمص مع الكمأة الطازجة

 مرق الخضار، قطع الخبز المحمص مع الكمأة الطازجة

درهم  80,00

درهم  88,00

درهم  64,00

درهم  104,00

درهم 112,00

درهم 96,00

درهم 120,00

درهم 160,00

درهم 120,00

درهم 80,00

درهم 80,00

درهم 80,00

 الكمأة
السوداء

MENU



«Our dishes are made exclusively with Truffle Products “Tartufi&Friends”
and served with Italian Truffles in season»

  المعكرونة

 الطبق الكالسيكي تاج ليولينو )إعداد منزلي( مع الكمأة الطازجة

طبق » سجناتشر« تاج ليولينو )إعداد منزلي( الكاشيو و بيبي مع الكمأة الطازجة
 

                      طبق تالياتلى )إعداد منزلي( مع سلطعون والطماطم الكرزية والكمأة الطازجة

 طبق بوكاتيني )إعداد منزلي( مع الراجو األبيض و الكمأة الطازجة

األرز مع فطر المشروم البني مع الكمأة الطازجة

  األرز مع سمك البطلينوس، الزعفران، األسقلوب، والكمأة الطازجة

  اللحم

 فيليه لحم البقر، »الروسيني« و الكمأة الطازجة

طبق ترتوفي أند فرندز لحم البقر شاتوبريان

 لحم الغزال سيراليون و تفاح مسلوق، التوت البري مخلوط مع الخضار والكمأة
الطازجة

خاصرة الضأن، اللوز وجريموالتا مخلوط مع الخضار و الكمأة الطازجة

 الطبق الحصري من تارتوفي أند فرندز وطبق البرجر المصاحب له )الخبز إعداد
 منزلي( و حشائش الفوي والبصل األحمر، كمأة اإليمايو، والكمأة بالخردل، والكمأة

الطازجة

درهم  96,00

درهم  96,00

درهم  140,00

درهم  104,00

درهم  112,00

درهم  112,00

درهم 128,00

درهم 120,00

درهم 120,00

درهم 120,00

درهم 128,00

 الكمأة
السوداء

MENU



«Our dishes are made exclusively with Truffle Products “Tartufi&Friends”
and served with Italian Truffles in season»

   السمك

سمك بحري، البندق، جريموالتا ، المشروم البني  كومبوت و الكمأة الطازجة

 سمك الترس البحري، مرق الحساء البحري، سمك البطلينوس والكمأة الطازجة
 

طبق ترتوفي أند فرندز سمك التونة التاتاكي مع الكمأة

الروبيان مع إكليل الجبل المخلوط مع الخضار والكمأة الطازجة

   األطباق الكالسيكية  

البيض المقلي مع الكمأة

البيض المسلوق، جبن الضأن المخفوقة بالقشدة مع الكمأة الطازجة

البيض المخلوط مع الكمأة الطازجة

 لب البطاطس المهروس مع الكمأة الطازجة

    السلطات 

 سلطة الجرجير، الطماطم الكرزية، شرائح البارميجيانو والكمأة الطازجة

 السلطة المخلوطة مع فطر المشروم مع الكمأة الطازجة

الخضار المطبوخة بالبخار مع الكمأة الطازجة

السبانخ  المقلي مع الكمأة الطازجة

درهم  120,00

درهم  120,00

درهم  120,00

درهم  136,00

درهم 64,00

درهم 72,00

درهم 64,00

درهم 60,00

درهم 55,00

درهم 64,00

درهم 56,00

درهم 56,00

 الكمأة
السوداء

MENU



«Our dishes are made exclusively with Truffle Products “Tartufi&Friends”
and served with Italian Truffles in season»

    الحلويات

أيس كريم بالفانيال، المكسرات المحالة، التين المجفف مع عسل الكمأة

 تيراميسو  بالبرتقال
 

 فطيرة التفاح، صلصة التوفي، غرويير كريم،  و ايس كريم بالفانيال

فراولة البارفيت مع مخلوط التوت و صلصة الفراولة

سوفلي الشوكوالته الدافئة مع آيس كريم الشوكو اللذيذ

 

درهم  44,00

درهم  48,00

درهم  48,00

درهم  48,00

درهم  65,00

 الكمأة
السوداء

MENU


