


MARGARITA PIZZA   437.45 CAL            20 QR
Taste our traditional margarita pizza with homemade tomato sauce, 
mozzarella cheese and fresh basil.  

NUTELLA BANANA PIZZA   473 CAL           20 QR
Nutella pizza topped with mascarpone cheese and banana slices.  

VEGETABLES PIZZA  505.55 CAL              25 QR
A healthy combination of home-made tomato sauce, 
mozzarella cheese, fresh basil, grilled and season vegetable.  

HAWAIIAN PIZZA  914.45 CAL          25 QR
Grilled fresh herbs of chicken breast, slices of pineapple, 
freshly chopped onion, black pepper and topped with fresh basil.

TOSCANA SALAMI PIZZA  682.35 CAL        25 QR
Home-made tomato sauce, beef salami, 
fresh cherry tomato and fresh basil. 

IL TACCHINO PIZZA  739.25 CAL             25 QR
Smoked turkey pizza baked with home-made tomato sauce, 
black olives, fresh local mushroom, artichoke and fresh basil. 

TUNA PIZZA  776.54 CAL          30 QR
Pizza with tomato sauce, mozzarella cheese, white tuna flakes and black olives. 

BUFFALO STYLE PIZZA  849.35 CAL             25 QR
Mozzarella di buffalo pizza baked with home-made tomato sauce, 
fresh cherry tomato, fresh basil leaves and finished with a touch of extra virgin olive oil. 

QUATTRO FROMAGGI PIZZA  960.25 CAL        25 QR
Parmesan, goat cheese, gorgonzola picante and mozzarella cheese 

SEAFOOD MARINARA PIZZA  602.25  CAL        25 QR
Seafood dressed by baby cuttlefish, shrimp, fresh hamour, 
finely chopped fresh parsley, lemon zest and a touch of chilly flakes. 

SALMON PIZZA  867.55 CAL          25 QR
Norwegian smoked salmon, creamy mascarpone 
topped with capers, extra virgin olive oil and fresh dill leaves. 

 “M” PIZZA  1016.25 CAL          25 QR
Signature pizza. white sauce base, goat cheese, grated parmesan 
cheese and fresh baby spinach leaves, drizzled with extra virgin olive oil. 

CHEF PIZZA  797.25 CAL          25 QR
Classic pizza combined with dry beef bresaola, fresh baby rocket leaves, 
parmesan cheese, black pepper and a touch of extra virgin olive oil. 



TRUFFLE FLAVOR PIZZA 713.75  CAL        25 QR
Taste our features aromatic pizza the combination of black truffle paste, grated 
mozzarella cheese, lettuce frisee dressed by shiv parmesan cheese and cherry tomato. 

BURRATA CHEESE PIZZA  1143.25 CAL       25 QR
Classic pizza with sliced dried beef meat, bresaola, fresh baby rocket leaves, 
parmesan cheese, olive oil, special pesto sauce and Italian burrata cheese 
with black pepper. 

CHICKEN BBQ OVAL PIZZA  860.25 CAL       39 QR
Thick crust home made pizza topped with freshly grilled fresh herby 
chicken breast covered by mozzarella and BBQ sauce. 

ITALIAN FLAG OVAL PIZZA  713.75 CAL                                           45 QR
Thick crust home-made pizza colored and topped with Italian flag, 
baby rocket, fresh mozzarella cheese and cherry tomato. 

BLACK & POWER OVAL PIZZA  867.55 CAL       59 QR
Thick crust home made pizza covered by mixture of caviar mascarpone cheese 
and chives dressed with lemon juice. 



بيتزا مارغريتا  ٤٣٧٫٤٥ كالوري
استمتع بمذاق بيتزا مارغريتا مع صلصة الطماطم
محضرة بالمطبخ وجبن موزاريال والريحان الطازج   

بيتزا النوتيال والموز ٤٧٣كالوري 
بيتزا النوتيال المغطاة بجبن الماسكربون وشرائح الموز

بيتزا الخضراوات  ٥٠٥٫٥٥ كالوري
مزيج صحي من صلصة الطماطم محضرة بالمطبخ وجبن

الموزاريال والريحان الطازج والخضراوات المشوية 

بيتزا هاواي بالدجاج و ا�ناناس ٩١٤٫٤٥كالوري
أعشاب طازجة مشوية و صدور الدجاج مع شرائح أناناس

وبصل مع فلفل أسود مغطاة بالريحان الطازج 

بيتزا توسكانا سالمي  ٦٨٢٫٣٥كالوري
صلصة طماطم محضرة بالمطبخ مع سالمي

بقري وطماطم كرزية طازجة وريحان طازج 

بيتزا الديك الرومي ٧٣٩٫٢٥كالوري
بيتزا بلحم ديك رومي ُمدخن مخبوزة مع صلصة طماطم

محضرة بالمطبخ وزيتون أسود وفطر  محلي طازج وخرشوف وريحان طازج 

بيتزا التونا   ٧٧٦٫٥٤كالوري
بيتزا مع صلصة طماطم وجبن موزاريال وشرائح تونا بيضاء وزيتون أسود

بيتزا جبن بوفالو طازج ٨٤٩٫٣٥كالوري
 بيتزا بجبن الموزاريال المصنوع من حليب جاموسي مخبوزة مع صلصة
طماطم محضرة بالمطبخ وطماطم كرزية طازجة وأوراق ريحان طازجة

مغطاة بقليل من زيت الزيتون البكر الممتاز 

بيتزا ا�جبان ا�ربعة ٩٦٠٫٢٥كالوري
 جبن البارميزان مع جبن الماعز وجبن غورغونزوال حار وجبن موزاريال

بيتزا المأكوالت البحرية وصلصة المارينارا ٦٠٢٫٢٥كالوري
مأكوالت بحرية ُمجهزة مع سمك حبار صغير وجمبري وهامور

طازج وبقدونس طازج مفروم ناعم ونكهة 
ليمون وقليل من رقائق الفلفل الحار 

بيتزا السلمون المدخن ٨٦٧٫٥٥كالوري
سلمون نرويجي مدخن مع جبن الماسكربون الكريمي

مغطى بالكبار وزيت زيتون بكر ممتاز وأوراق الشبت الطازجة 

مونوبري  بيتزا ١٠١٦٫٢٥كالوري
 بيتزا مميزة خاصة. المكون ا¼ساسي فيها هو الصلصة البيضاء مع جبن

الماعز و جبن البارميزان المبشور وأوراق سبانخ صغيرة طازجة
مع قطرات قليلة من زيت الزيتون البكر الممتاز 

بيتزا الشيف٧٩٧٫٢٥كالوري
بيتزا تقليدية ممزوجة بشرائح بريزاوال بقري مجففة وأوراق جرجير

صغيرة طازجة وجبن البارميزان وفلفل أسود 
وقليل من زيت الزيتون البكر الممتاز 



بيتزا بنكهة الكمأ ٧١٣٫٧٥كالوري
استمتع بمذاق البيتزا ذات النكهة الخاصة المميزة لدينا؛ فهي عبارة عن

مزيج من عجينة الكمأ ا¼سود وجبن الموزاريال المبشور 
والخس الفريزي ، والمغطاة بشرائح جبن البارميزان والطماطم الكرزية 

بيتزا جبن البوراتا  ١١٤٣٫٢٥كالوري
بيتزا تقليدية مخبوزة مع شرائح لحم بقري ُمجففة وشرائح بريزاوال وأوراق  

جرجير صغيرة طازجة وجبن البارميجان وزيت زيتون وصلصة بيستو 
خاصة وجبن البوراتا اÁيطالي مع فلفل أسود 

بيتزا  دجاج و باربكيو ٨٦٠٫٢٥ كالوري
بيتزا مقرمشة ا¼طراف مغطاة بالدجاج المشوي مع االعشاب

مغطى بجبنة الموزاريال و صلصة الباربيكيو المدخن 

بيتزا العلم ا�يطالي ٧١٣٫٧٥ كالوري
يتزا مقرمشة ا¼طراف مغطاة بالعلم اÁيطالي

المكون من أوراق الجرجير جبن الموزاريال الطازج و الطماطم الكرزية 

بيتزا بالك آند باور ٨٦٧٫٥٥كالوري
يتزا مقرمشة ا¼طراف مغطاة بخليط من الكافيار الفرنسي جبن

الماسكربون اÁيطالي  و أوراق الثوم الطازجة مع قطرات عصير الليمون


