
”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

المقبالت

 تشكيلة من قطع الخبز المقرمش ” ترتوفي اند فريندز“ )كريمة فطر
،البورشيني، كريمة الساندويتش

 كريمة الخرشوف، صلصة الطماطم وكريمة الزيتون المتبلة( والكمأة 
الطازجة

جبن البوراتا مع عسل الكمأة، الطماطم الكرزية والكمأة الطازجة

 بيتزا ”جورميت ترتوفي اند فريندز“ بالكمأة الطازجة

كبد اإلوز مع الكستناء، مرقة اللحم والكمأة الطازجة

روبيان مقلي ”خليط الدقيق“ والكمأة الطازجة

 سمك السلمون المدخن المشرح على طريقة الساشيمي مع ملح الكمأة
البيضاء و السلطة الخضراء

البارميجيانا الصيفية مع الكمأة الطازجة

سلطة الخرشوف مع قطع جبن البرميجانو والكمأة الطازجة

الشوربة

 حساء البصل األبيض مع الزعفران، مكعبات الخبز المقرمش والكمأة
الطازجة

حساء العدس مع لحم كرش البقري و الكمأة الطازجة

حساء فطر البورشيني مع الكمأة الطازجة

 حساء الخضروات الخمس المطبوخة مع مكعبات الخبز المقرمش والكمأة
  الطازجة

درهم  110,00

درهم  160,00

درهم  150,00

درهم  200,00

درهم  145,00

درهم  150,00

درهم 110,00

درهم  130,00

درهم 110,00

درهم 120,00

درهم  150,00

درهم  120,00

 الكمأة
 البيضاء

قائمة الطعام

درهم  55,00

درهم  80,00

درهم  75,00

درهم  110,00

درهم  70,00

درهم  70,00

درهم 55,00

درهم 65,00

درهم 65,00

درهم 65,00

درهم 75,00

درهم 65,00

 الكمأة
السوداء

و الكمأة الطازجة 



”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

درهم  200,00

درهم  200,00

درهم  220,00

درهم  230,00

درهم  240,00

درهم  250,00

درهم  230,00

درهم  230,00

درهم  220,00

 الكمأة
 البيضاء

درهم  80,00

درهم  80,00

درهم  90,00

درهم  100,00

درهم  120,00

درهم  130,00

درهم  100,00

درهم 100,00

درهم 90,00

 الكمأة
السوداء

المعكرونة

باستا التاليولينو الكالسيكية )معّدة منزليا( مع الكمأة الطازجة

 باستا التاليولينو )معّدة منزليا( مع جبن الكاشو والفلفل األسود والكمأة
الطازجة

باستا األنكردبل )معّدة منزليا( مع لحم الكاربونارا والكمأة الطازجة

 أرز على الطريقة اإليطالية ”ريزوتو ترتوفي اند فريندز“ والكمأة
الطازجة )25 دقيقة

 أرز على الطريقة اإليطالية ”ريزوتو“ بفطر البورشيني والكمأة
الطازجة )25 دقيقة

 أرز على الطريقة اإليطالية مع المحار والزعفران واالسكالوب
البحري والكمأة الطازجة )25 دقيقة

 باستا الرافيولي بجبن البوراتا والسبانخ مع صلصة البولينيز والكمأة
الطازجة

 باستا الرافيولي باليقطين مع أوراق عشبة الميرمية المطبوخة بالذبدة
والكمأة الطازجة

الزانيا بالخضار مع الكمأة الطازجة

(

(

(



”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

اللحوم

قطعة لحم بقري ”روسيني“ مع كبد اإلوز، مرقة اللحم والكمأة الطازجة

”قطعة لحم بقري ”شاتوبريان“ مع المرقة البيضاء ” ترتوفي اند فريندز

قطعة صدر دجاج مشوي مع الكمأة الطازجة

 برجر ” ترتوفي اند فريندز“ )خبز معّد منزليا، كبد اإلوز، بصل أحمر
وكريمة الكمأة مع المايونيز والخردل( والكمأة الطازجة

 قطعة لحم بقري ”ستراتشيتي“ مع الخس األحمر و اللوز الطازج والكمأة
الطازجة

لحم خد بقري مع كريمة البطاطس و الكمأة الطازجة

                                                       شرائح لحم الضأن مع البطاطس البنفسجية المهروسة و الكمأة الطازجة

 قطعة لحم العجل »ميالنيزي« مع سلطة الجرجير مع الطماطم الكرزية و
                                     الكمأة الطازجة

األسماك

 قطعة فيليه السمك مع تتبيلة الجريموالتا اإليطالية وفطر البورشينى مع
البندق والكمأة الطازجة

 روبيان مع عشبة اكليل الجبل واألرز األسود اإليطالي والخضروات
المطبوخة والكمأة الطازجة

 قطعة فيليه سمك الدوفر سول مع كريمة البطاطس, التوت, و الليمون و
                                          الكمأة الطازجة

الربيان المحمر مع اليقطين المشوي, كبد االوز و البندق مع الكمأة الطازجة
                                              

سمك التونة المحمر المغطاة بالسمسم مع الباذنجان المهروس و الكمأة الطا
                                               زجة

 قطعة من سمك السالمون مع كريمة الكمأة واألعشاب والكمأة الطازجة

درهم  250,00

درهم  250,00

درهم  160,00

درهم  180,00

درهم  220,00

درهم  250,00

درهم  240,00

درهم  260,00

درهم  240,00

درهم  270,00

درهم  280,00

درهم  280,00

درهم  240,00

درهم  240,00

 الكمأة
 البيضاء

درهم  130,00

درهم  130,00

درهم  85,00

درهم  95,00

درهم  110,00

درهم  130,00

درهم  120,00

درهم  140,00

درهم  120,00

درهم  135,00

درهم  140,00

درهم  140,00

درهم  120,00

درهم  120,00

 الكمأة
السوداء

“



”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

 الكمأة
 البيضاء

األطباق الكالسيكية

البيض: ) المقلي، المسلوق، أومليت، المخفوق (  مع الكمأة الطازجة

                                                                                   لّب البطاطس المهروس مع الكمأة الطازجة

                       بطاطس مقلية مع الكمأة الطازجة

 الجبن المخفوق مع الكمأة الطازجة

السلطات

 سلطة الكينوا مع شرحات سمك السلمون المدخن و قطع الزنجبيل
 المحالة و الكمأة الطازجة

 
سلطة سيزر بالدجاج المقرمش والكمأة الطازجة

 سلطة الجرجير مع الطماطم الكرزية و قطع من جبن البارميجانو و
                          الكمأة الطازجة

سلطة خضراء مع فطر البورشيني و الكمأة الطازجة

 سلطة الخضروات باألفوكادو و الصنوبر و شرائح الجبن مع الجزر
                          البنفسجي و الكمأة الطازجة

درهم  100,00

درهم  110,00

درهم  90,00

درهم  110,00

درهم  140,00

درهم  150,00

درهم  120,00

درهم  120,00

درهم  120,00

درهم  70,00

درهم  60,00

درهم  55,00

درهم  60,00

درهم  75,00

درهم  75,00

درهم  60,00

درهم  60,00

درهم  60,00

 الكمأة
السوداء



”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

الحلويات                          

 فانييال ايس كريم مع الصنوبر و التين المجفف و عسل الكمأة

تيراميسو بنكهة البرتقال

 فطيرة التفاح مع كريمة التوفي و فانييال ايس كريم

    كيك الشوكوال الساخنة مع االيس كريم

 ترتوفي اند فريندز بانا كوتا المعّدة منزليا  ) كريمة محلية المكثفة مع
 الجيالتين

 كيك الشكوال مع عسل الكمأة و شراب المندرين مع البندق المحمص و
 االيس كريم بنكهة الفنييال

   جبن الركوتا مع االجاص و الجوز و الكمأء الطازجة

  فاكهة ال“ميىيسترون“ بالزنجبيل و الكراميل و البندق

تشيز كيك

 كريم برولي مع التمر المغطى بالشكوال

أووبس! 

تشكيلة األيس كريم  مع الفاكهة المثلجة

درهم  45,00

درهم  45,00

درهم  45,00

درهم  45,00

درهم  45,00

درهم  55,00

درهم  55,00

درهم  45,00

درهم  45,00

درهم  45,00

درهم  55,00

درهم  45,00

)



”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

المشروبات الساخنة

اسبريسو

امريكانو

ماكياتو

دوبل اسبريسو

كابوتشينو

قهوة بالحليب

إختيارات من  الشاي

المشروبات المثلجة

  ايس كوفي

 ايس موكا

 ايس التي

ايس تي

درهم  20,00

درهم  20,00

درهم  23,00

درهم  25,00

درهم  28,00

درهم  28,00

درهم  28,00

درهم  30,00

درهم  30,00

درهم  30,00

درهم  30,00



”Tartufi&Friends“ « يتم تحضير اطباقنا حصريا باستخدام منتجات الكمأة 
ويتم تقديمها مع الكمأة اإليطالية في موسم حصادها »

مياه

زجاجة مياه ” أكوا بانا“ صغيرة

زجاجة مياه ” أكوا بانا“ كبيرة

زجاجة مياه غازية ”سان بيليجرينو“ صغيرة

زجاجة مياه غازية ”سان بيليجرينو“ كبيرة

 المشروبات الغازية

 كوكاكوال

كوكاكوال اليت

 كوكاكوال زيرو

سبرايت

سودا

العصائر

 برتقال

أناناس

ليمون

 ليمون بالنعنع

تفاح أخضر

جزر

بطيخ

درهم  15,00

درهم  25,00

درهم  15,00

درهم  25,00

درهم  15,00

درهم  15,00

درهم  15,00

درهم  15,00

درهم  15,00

درهم  35,00

درهم  35,00

درهم  35,00

درهم  35,00

درهم  35,00

درهم  35,00

درهم  35,00


