


STARTERS
BRUSCHETTA FUNGHI
Sliced baguette breads, sautéed mushrooms,   
sundried tomatoes, rocket leaves, onion, chili  
flakes, Feta and Parmesan cheese

POMODORO
Sliced baguette bread, tomato, onion, garlic,   
basil, olive oil and Parmesan cheese

FRITTO DI CALAMARI
Deep fried squid with cocktail sauce

PARMESAN WINGS
Chicken wings, lemon butter,  herbs, Parmesan 
cheese with garlic dip

GARLIC BREAD
Sliced baguette breads and garlic butter
Add Parmesan cheese AED 3

SALADS
INSALATA L’ATRIO
Fresh rocket leaves, sundried tomatoes,  sautéed 
mushrooms, sweet red peppers, pine kernels, 
balsamic dressing and Parmesan cheese shavings

INSALATA POLO
Grilled chicken supreme, mixed greens, cucumber, 
red onion, tomato,  pomegranate seeds, garlic 
crisp, lemon dressing and Parmesan cheese

SALAD OF THE DAY
Chef’s creation with greens

المــقــبــالت
بــروشيتــا فـونغــي

شرائح خبز باغيت، فطر محمر، طماطم 
مجففة، أوراق الجرجير، بصل، رقائق الفلفل 

الحار، جبنة فيتا وجبنة بارميزان

بــومــــودورو
شرائح خبز باغيت، طماطم، بصل، ثوم، 

أوراق الريحان، زيت زيتون وجبنة بارميزان

فـريـتـو دي كاالمــاري
حبار مقلي وصلصة الكوكتيل

أجنحة بالبارمـيــزان
أعشاب، جبنة  أجنحة دجاج، زبدة ليمون، 

بارميزان وصلصة الثوم

خبــز بالـثــوم
شرائح خبز باغيت الفرنسية مع الزبدة بالثوم

إضافة جبنة بارميزان ٣ دراهم

السلطــات
سـلـطـــة التريــــو

أوراق الجرجير الطازجة، طماطم مجففة، فطر 
محمر، فلفل أحمر حلو، حبات الصنوبر، 

صلصة البلسميك وجبنة بارميزان

سلطـــة الدجــاج
دجاج مشوي، خضار مشكلة، خيـــار، بصل 

أحمـر، طماطـــم، حبات الرمان، ثوم مقرمش، 
صلصة الليمون وجبنة بارميزان 

سـلـطـــــة الـيـــــوم
طبق خضروات محضرة من الطاهي
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الشـوربــات
شوربـة مينسـتـورني            

الريحان،  أوراق فاصوليا، باستا، بيني كوسا، طماطم،
خبز وزبدة سلة بارميزان، جبنة

شوربـة الــيـــــوم 
والزبدة مخبوزات سلة مع يقــدم

الرجاء الطلب من مقدم الطعام أن يكون خال من غلوتين القمح

SOUPS
MINESTRONE SOUP
Tomato, zucchini, penne pasta, beans, basil,   
Parmesan cheese, bread basket and butter

SOUP OF THE DAY 
Served with breadbasket and butter
Please ask your server for gluten free option GFGF

"نحن ال نستورد أو نستخدم أية مكونات حيوانية أو نباتية مهددة باالنقراض." من مبادىء فنادق الخوري ا¢ساسية مبدأ رقم ٤ - كوكبنا، مستقبلنا (االستدامة)
“We do not source or use any ingredients from endangered species.” Al Khoory Fundamental Number 4 - Our Planet, Our Future (Sustainability)

         نباتي  |        المكسرات  |         المحار  |      منتجات ا¢لبان |       بيض  |  GF خالية من غلوتين القمح |         فلفل حل |       صحي

Vegetarian |      Nuts |        Shellfish  |      Dairy |      Egg |  GF  Gluten Free  |       Spicy   |       Healthy
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PANINI
CAPRESE
Mozzarella cheese, tomato, basil, rocket leaves and 
French fries

TURKEY & CHICKEN
Smoked turkey, chicken, Mozzarella cheese, 
mustard, tomato, mayonnaise, pickles, lettuce and 
French fries

TRAMEZZINO
Tuna, smoked turkey, lettuce, Mozzarella cheese 
and French fries

PASTA
Choose your pasta:

PENNE, SPAGHETTI or FETTUCCINE

POMODORO
Homemade tomato sauce, basil and Parmesan 
cheese     

BOLOGNESE 
Minced beef, homemade tomato sauce and 
Parmesan cheese

ALFREDO
Chicken, homemade cream sauce, mushroom and 
Parmesan cheese

CARBONARA
Smoked turkey, homemade cream sauce and 
Parmesan cheese

بـانيـنـي

كابـريــزي
جبنة موزاريال، طماطم، أوراق الريحان، جرجير 

وبطاطا مقلية 

دجـاج وديــك رومــي
ديك رومي مدخن، دجـاج، جبنـة موزاريــــال، خـردل، 

طماطـــم، مايونـيــز، مخلل، خـس وبطاطـــــا 
مقليــــة

تـراميـزيـنــــو
لحم تونا، ديك رومي مدخن، خس، جبنة 

موزاريــــال وبطاطـــــا مقليــــة

باسـتــــا
اختر المعكرونة المفضلة لديك:

بينــي، سباغيتــي أو فيتوتشيـنــي

بــومــــودورو
صلصة الطماطم المحضرة منزلي�، ورق الريحان 

وجبنــة البارميــزان

بــولـونـيـــــز
لحم بقـــــر مفـــــروم، صلصـــــة الطماطـــم المحضرة 

منزلي� وجبنــــة البارميــزان

ألفـريـــدو
دجاج بصلصة القشطة المحضرة منزلي� مع 

الفطر وجبنة البارميزان

كــاربـونــــــارا
ديك رومـي مدخن مع صلصة القشطة 

المحضرة منزلي� وجبنة البارميزان

صلصة الطماطم الحارة المحضرة منزلي�، الثوم
وجبنــة البارميــزان

Spicy homemade tomato sauce, garlic and
Parmesan cheese

ARRABIATA أرابــيــاتـــــــــا

شرائح دجاج سوبريم بالكريمة وصلصة الريحان
 مع الكالي وجبنة البارميزان

Chicken supreme,  cream, basil pesto and kale with 

Parmesan cheese

PESTO CHICKEN AND KALE الدجاج بالبستو مع الكالي

         نباتي  |        المكسرات  |         المحار  |      منتجات ا¢لبان |       بيض  |  GF خالية من غلوتين القمح |         فلفل حل |       صحي

Vegetarian |      Nuts |        Shellfish  |      Dairy |      Egg |  GF  Gluten Free  |       Spicy   |       Healthy
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FUNGHI
Homemade pizza dough, tomato sauce, 
mushroom, Mozzarella cheese and oregano

PESTO CHICKEN PIZZA
Homemade pizza dough, tomato sauce, 
grilled chicken, Parmesan cheese, 
Mozzarella cheese and basil pesto

PEPPERONI 
Homemade pizza dough, tomato  
sauce, beef pepperoni, Mozzarella  
cheese and oregano

DIAVOLA CARNE PIZZA
Homemade pizza dough, tomato sauce, 
pepperoni, smoked turkey, beef sausage, 
black olives and Mozzarella cheese

فـونغــي
عجينة البيتزا المحضرة منزليا، صلصة 
طماطم، فطر، جبنة موزاريال وا¢وريجانو

بيتـــزا دجــاج بيستــــو
عجينة البيتزا المحضرة منزليا، صلصة 

طماطــــم، دجاج مشوي، جبنة بارميزان، جبنــة 
موزاريـــال صلصة الريحان

بيبيــرونــي
عجينة البيتزا المحضرة منزليا، صلصة 

طماطــــم، شرائح لحم بيبيروني، جبنــة 
موزاريـــال وا¢وريجانو

بيتـــزا ديافــوال كارنيــه
عجينة البيتزا المحضرة منزليا، صلصة 

طماطــــم, بيبيــروني، ديك رومي مدخن، نقانق  
لحم، زيتون أسود وجبنــة موزاريـــال
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DESSERTS
TIRAMISU
Mascarpone cheese, cream, vanilla sponge, 
espresso coffee and cocoa powder  

GELATO Per Scoop

Please ask your server for available flavours

ASSORTED SEASONAL CUT FRUITS GF

الحلـويــــــات
تيراميسو

جبنة ماسكاربوني بالقشطة، فانيليا، 
قهوة اسبريسو ومسحوق الكاكاو

لكل مغرفة جيالتو
الرجاء االستفسار عن النكهات المتوفرة

GFتشـكيـلـــة متنوعــة من الفـواكــه
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بــيــتــزا
بيـتــــزا مـارغريتــــا

عجينة البيتزا المحضرة منزلي�، صلصة 
الطماطم، جبنة الموزاريال مع ورق الريحان

فـيـــردورا
عجينة البيتزا المحضرة منزليا، صلصة طماطم، 
زيتون اسود، فلفل أخضر، بصل، طماطم، فطر، 

جبنة موزاريال وا¢وريجانو

PIZZA
MARGHERITA PIZZA
Homemade pizza dough, tomato sauce,  
Mozzarella cheese and basil

VERDURA
Homemade pizza dough, tomato sauce, 
black olives, green peppers, onions, tomato, 
mushrooms, Mozzarella cheese and oregano
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“We do not source or use any ingredients from endangered species.” Al Khoory Fundamental Number 4 - Our Planet, Our Future (Sustainability)
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