


بيتزا مارجريتا
استمتع بمذاق بيتزا مارجريتا مع صلصة الطماطم محلية الصنع وجبن

موزاريال والريحان الطازج

بيتزا النوتيال والموز 
بيتزا النوتيال المغطاة بجبن الماسكربون وشرائح الموز

بيتزا الخضروات
مزيج صحي من صلصة الطماطم محلية الصنع وجبن الموزاريال والريحان

الطازج والخضروات المشوية والموسمية

بيتزا هاواي
أعشاب طازجة مشوية لصدور الدجاج مع شرائح أناناس وبصل حديث

الفرم وفلفل أسود ومغطاة بالريحان الطازج

بيتزا توسكانا سالمي
صلصة طماطم محلية الصنع مع سالمي بقري وطماطم كرزية

طازجة وريحان طازج

بيتزا الديك الرومي
بيتزا بلحم ديك رومي ُمدخن مخبوزة مع صلصة طماطم محلية الصنع

وزيتون أسود ومشروم محلي طازج وخرشوف وريحان طازج

بيتزا التونة
بيتزا مع صلصة طماطم وجبن موزاريال وشرائح تونة بيضاء وزيتون أسود

بيتزا بوفالو ستايل
بيتزا بجبن الموزاريال المصنوع من حليب جاموسي مخبوزة مع صلصة طماطم

محلية الصنع وطماطم كرزية طازجة وأوراق ريحان طازجة ومغطاة بقليل
من زيت الزيتون البكر الممتاز

بيتزا كواترو فورماجي
 جبن البارميجان مع جبن الماعز وجبن غورغونزوال حار وجبن موزاريال

بيتزا المأكوالت البحرية وصلصة المارينارا
مأكوالت بحرية ُمجهزة مع سمك حبار صغير وجمبري وهامور طازج وبقدونس

طازج مفروم فرًما ناعًما ونكهة ليمون وقليل من رقائق الفلفل الحار

بيتزا السالمون المدخن
سلمون نرويجي مدخن مع جبن الماسكربون الكريمي ومغطى بشجيرات القبار

وزيت زيتون بكر ممتاز وأوراق الشبت الطازجة

"إم بيتزا "متوسطة الحجم
بيتزا مميزة خاصة. المكون األساسي فيها هو الصلصة البيضاء مع جبن الماعز

مع جبن البارميجان المبشور وأوراق سبانخ صغيرة طازجة مع قطرات قليلة من
زيت الزيتون البكر الممتاز

بيتزا الشيف
بيتزا تقليدية ممزوجة بشرائح بريزاوال بقري مجففة وأوراق جرجير صغيرة

طازجة وجبن البارميجان وفلفل أسود وقليل من زيت الزيتون البكر الممتاز

بيتزا بنكهة الكمأة
استمتع بمذاق البيتزا ذات النكهة الخاصة المميزة لدينا؛ فهي عبارة عن مزيج من

عجينة الكمأة السوداء وجبن الموزاريال المبشور والخس الُمجمد، والمغطاة بشرائح
جبن البارميجان والطماطم الكرزية

بيتزا جبن البوراتا
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بيتزا تقليدية مخبوزة مع شرائح لحم بقري ُمجففة وشرائح بريزاوال وأوراق جرجير  
صغيرة طازجة وجبن البارميجان وزيت زيتون وصلصة بيستو خاصة وجبن البوراتا

اإليطالي مع فلفل أسود



MARGARITA PIZZA                                                     437 CAL 20 QR
Taste our traditional margarita pizza, homemade tomato sauce,
mozzarella cheese and fresh basil

PIZZA NUTELLA BANANA             20 QR
Nutella pizza topped with mascarpone cheese and banana slices

VEGETABLES PIZZA                                                     25 QR
A healthy combination of homemade tomato sauce,
mozzarella cheese, fresh basil and grilled vegetables of season

HAWAIIAN  PIZZA                                                         25 QR      
Grilled herbs chicken breast, slices of pineapple,
freshly chopped onion and black pepper topped with fresh basil

TOSCANA SALAMI PIZZA                                             25 QR
Homemade tomato sauce, beef salami,
cherry tomato and fresh basil

IL TACCHINO PIZZA                                                      25 QR
Smoked turkey pizza baked with homemade tomato sauce,
black olives, fresh local mushroom, artichoke and fresh basil

TUNA PIZZA                        25 QR
Pizza with tomato sauce, mozzarella cheese, white tuna and black olives

BUFFALO STYLE PIZZA                                                25 QR
Mozzarella di buffalo pizza baked with 
homemade tomato sauce, fresh cherry tomato,   
fresh basil and finished with a touch of extra virgin olive oil

QUATTRO FORMAGGI                                                   25 QR
Parmesan, goat cheese, gorgonzola picante and mozzarella

SEAFOOD MARINARA PIZZA                                        25 QR
Seafood dressed by baby cuttle fish, shrimp, fresh hammour,  
finely chopped fresh parsley, lemon zest and a touch of chilli

SALMON PIZZA                                                            25 QR
Norwegian smoked salmon, creamy mascarpone, 
topped with capers, extra virgin olive oil and fresh dill

“M” PIZZA                                                                   25 QR
Signature pizza, white sauce base, goat cheese,
grated parmesan cheese and fresh baby spinach 
drizzled with extra virgin olive oil

CHEF PIZZA                                                                 25 QR
We invite you to taste our chef experience pizza.
classic pizza combined of dry beef bresaola, fresh rocket, 
parmesan cheese, black pepper and a touch of extra virgin olive oil

TRUFFLE PIZZA                                                           25 QR
Taste our features aromatic pizza combination of mushroom
black truffle, chipset mozzarella cheese, cherry tomato and lettuce

BURRATA PIZZA                        25 QR
We invite you to taste the distinctive pizza: a classic pizza with dried beef
bresaola, fresh baby rocket, parmesan cheese, black pepper 
original olive oil, special pesto sauce and Italian burrata cheese
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