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ا ت روشی ب ٢٥
مكع�ات طماطم، ز�ت 

ز�تون �كر ممتاز، ر�حان و 
ان � جبنة �ارم��

جاردنسلطة میكس 
خس، خ�ار، طماطم، شمندر، جزر، فجل، �صل 

أحمر، ر�حان، ز�ت ز�تون �كر ممتاز و ل�مون

السلطات و المقبالت

سلطة سیزر
ان، لحم  � ، جبنة �ارم�� �

خس روما��
� محمص  �قري مقدد، خ��

�األعشاب، ب�ض مسلوق و صوص 
ر � س��

٣٥

٣٥



بانزانیال
 � طماطم دات��نو صفراء و حمراء، �صل أحمر، خ�ار، �ابر، ر�حان، خ��

محمص و خل

 �
ن�ا��

تابناد زیتون و خبز محمص
، إ�ل�ل الج�ل و عص�� ل�مون ، �ابر، زع�� �

.ز�تون، ثوم مفروم ناعم، أ�شو��
٢٥

٣٥

ھندباء
ان، جبنة زرقاء، جوز مكرمل، تفاح م�شور و صوص خردل � � �ارم�� ج��
٤٠ بوراتاطماطم و 

ز�ت ز�تون �كر ممتاز، خل �لس�� و ر�حان
٥٥

� مط�خن
.ااألسعار صاف�ة �ال��ال القطري ، جميع أط�اقنا محل�ة الصنع ومطبوخة ��

� قد تكون لد�ك � إخ�ار أعضاء ف��قنا �الحساس�ة ال��
دد �� .من فضلك ال ت��



األلواح
اصنع خاصتك

١٥ز�تون مت�ل                       
١٠مخلل خضار                     
١٠طماطم مجففة                 
١٠خرشوف مت�ل                   
� المت�ل                

١٥األ�شو��

٤٠لحم ب��ساوال                        
٢٥لحم د�ك رو�� مدخن           
٢٥شور�زو ب�ف                       

جرام من االج�ان و اللحوم ال�اردة المستوردة50ل�ل 
٢٥زرقاء                           جبنة 
 � ٣٠الماعز                          ج��

ان                     جبنة  � ٢٥ال�ارم��
٣٠جبنة تال�جيو                       

 � ٣٠غرو���                         ج��



لوح اللحوم الباردة
وات، ز�تون مت�ل، ب��ساوال، د�ك رو�� مدخن و شور�زو لحم �قري لحوم �اردة، مخلل خ��

لوح االجبان
� الماعز ان، جبنة زرقاء و ج�� � � مستورد من فر�سا وا�طال�ا، مر�� �صل، مك�ات، فوا�ه، جبنة ال�ارم�� ج��

 �
ن�ا�� � مط�خن

.ااألسعار صاف�ة �ال��ال القطري ، جميع أط�اقنا محل�ة الصنع ومطبوخة ��
� قد تكون لد�ك � إخ�ار أعضاء ف��قنا �الحساس�ة ال��

دد �� .من فضلك ال ت��

كومبو بورد
، مك�ات و فوا�ه وات، ز�تون مت�ل �صل مر�� ، مخلل خ�� � لحوم �اردة متنوعة، ج��

٧٥

٧٥

١٣٥



البینزا



بریساوال
ان و ك��مة دي �لسم�ك � ، �ارم�� ، ب��ساوال، جرج�� صلصة طماطم سان مارزانو، جبنة موزار�ال فيور دي الت�ه، جرج��

٢٥

 �
ن�ا�� � مط�خن

.ااألسعار صاف�ة �ال��ال القطري ، جميع أط�اقنا محل�ة الصنع ومطبوخة ��
� قد تكون لد�ك � إخ�ار أعضاء ف��قنا �الحساس�ة ال��

دد �� .من فضلك ال ت��

كاالبریس
� موزار�ال، صلصة طماطم سان مارزانو، موزار�ال فيور دي الت�ه، مي��

طماطم نصف مجففة و ر�حان

مارجریتا
طماطم سان مارزانو، جبنة موزار�ال فيور دي الت�ه، ر�حان و صلصة

أور�جانو

٥٠ ٦٥

مارینارا دوك
طماطم سان مارزانو، طماطم دات��نو صلصة

� من الس�تارا، 
، أ�شو�� صفراء، حمراء، جرج��

ز�تون أسود، �ابر و أور�جانو

فالمیكوشیھ
�صل، لحم �قري مقدد، ال���مة الحامضة و 

� جرو���  ج��

بافاروتي
 � ك��مة، موزار�ال فيور دي الت�ه، دجاج، ج��

ماعز، ب�ستو و ك��مة دي �لسم�ك

٦٥٦٠٥٥



بروفنسال
.طماطم سان مارزانو، موزار�ال فيور دي الت�ه، كوسة، فلفل، فطر، �صل، طماطم كونف�ت، ب�ستو و ر�حانصلصة

٥٥

تارتوفو
.ك��م ترافل، موزار�ال فيور دي الت�ه، فطر، خرشوف و لحم د�ك رو�� 

مأكوالت بحریة
طماطم سان مارزانو، موزار�ال فيور دي الت�ه، �لح ال�حر، صلصة

رو��ان، ح�ار، ثوم، �قدو�س و جرج�� 

٧٠ ٦٥

ریجینا
طماطم سان مارزانو، موزار�ال، فيور صلصة

، دات��نو طماطم صفراء،  دي الت�ه، د�ك رو��
.فطر و ز�تون

االجبان االربعة
طماطم سان مارزانو، موزار�ال، فيور صلصة

ان � دي الت�ه، تال�جيو، جورجونزوال و �ارم��

كابري
� ماعز، إجاص،  موزار�ال فيور دي الت�ه، ج��

عسل و جوز

٦٥٦٠٦٥

 �
ن�ا�� � مط�خن

.ااألسعار صاف�ة �ال��ال القطري ، جميع أط�اقنا محل�ة الصنع ومطبوخة ��
� قد تكون لد�ك � إخ�ار أعضاء ف��قنا �الحساس�ة ال��

دد �� .من فضلك ال ت��



معكرونة



 �
ن�ا�� � مط�خن

.ااألسعار صاف�ة �ال��ال القطري ، جميع أط�اقنا محل�ة الصنع ومطبوخة ��
� قد تكون لد�ك � إخ�ار أعضاء ف��قنا �الحساس�ة ال��

دد �� .من فضلك ال ت��

باباردیل
راجوت لحم �قري، فطر و �قدو�س

٤٥

ریجاتوني
ور�زو لحم �قري، طماطم و فلفل �االب��س ك���� صلصةش

فیتوتشیني بالدجاج
صدر دجاج مشوي، جبنة زرقاء، صن��ر مشوي، ثوم، كراث و ك���� 

صلصة

٤٥ ٤٥

رافیولي
.محشوة �الس�انخ، ر�كوتا، رو��ان سوت�ه وصلصة ورد�ة

مع بیستوفیتوتشیني
ر�حان طازج، صن��ر و صلصة ب�ستو

٤٥ ٥٥

٤٠)                                جرام100ل�ل (أضف البوراتا إ� المعكرونة الخاصة �ك 



الحلویات

كابتشینو اللوز
.غاناش �سك��ت قهوة، كرام�ل سائل وصق�ل كرام�ل

تارت جورماندیز
شوكوالتة سا�ل�ه، �سك��ت شوكوالتة و كرام�ل سائل مع موس 

.شوكوالتة

٣٥ ٣٥

تارت مرنغ لیمون
ة محل�ة الصنع، تارت، حشوة ل�مون ناعمة و مرنغ  ة فط�� ق��

.محمص

كالسیك كریم كرامیل
 �
د مع ط�قة من صوص ال�رام�ل الصا�� .حلوى ال�اس��

٢٥ ٣٠

ملعقة/ آیس كریم ومثلج الفواكھ 
ملعقة آ�س ك��م أو مثلج الفوا�ه المتن�ع

روزا بیال
� �اللوز، سائل الورد، ووردة �ام�ل�موس

.وردة �سكو��
٣٠ ١٠

 �
ن�ا�� � مط�خن

.ااألسعار صاف�ة �ال��ال القطري ، جميع أط�اقنا محل�ة الصنع ومطبوخة ��
� قد تكون لد�ك � إخ�ار أعضاء ف��قنا �الحساس�ة ال��

دد �� .من فضلك ال ت��



موكتیل
٣٠ كالسیك موجیتو
٣٢ موجیتو فراولة
٣٢ الریكولتموكتیل

موكتیل األفوكادو واألناناس والموز وشراب 
الشوكوالتة

٣٢ موكتیل تروبیكال كولر
ھ موز وعصیر برتقال وعصیر أناناس وبیوری

فراولة

٢٩ لیمون نعناع
عصیر لیمون ، أوراق نعناع ، شراب سكر

٢٩ موكتیل الزنجبیل المبرد
ري زنجبیل ، أوراق نعناع ، عصیر لیمون ، توت ب

وسبرایت

٢٥ جزرة| مانجو | بطیخ | أناناس | عصیر برتقال 

عصائر طازجة

١٨ مل330ایفیان 
٢٤ مل750ایفیان 
١٨ كبیرةمعدنیة میاه 
١٨ مل330بادوا 
٢٤ مل750بادوا 
٢٠ سل30میاه بیریھ 
٢٦ مل75میاه بیریھ 

ماء

المشروبات الغازیة
١٨سبرایت| الكوك فانتا | كوك الیت 

سمو ثي
٢٥ األفوكادوعصیر 

ا من األفوكادو والحلیب وآیس كریم الفانیلیمزیج 
والعسل

٢٥ عصیر التمر
كرعصیر التمر والحلیب الطازج والعسل وقصب الس

٢٥ عصیر تروبیكانا
عصیر البرتقال واألناناس وفاكھة الباشون



٢٥ بالفانیالمیلك شیك 
٢٥ میلك شیك الشوكوالتة
٢٥ المشكلمیلك شیك التوت 

ا، توت بري ، حل�ب ، آ�س ك��م فان�ل�فراولة 

٢٥ میلك شیك نوتیال
، حل�ب ، آ�س ك��م فان�ل�انوت�ال 

٢٩ میلك شیك الفروالھ
، حل�ب ، آ�س ك��م فان�ل�افراولة 

٢٩ میلك شیك الموز
، موز ، آ�س ك��م فان�ل�احل�ب 

میلك شیك

٢٢ قھوة امریكیة مثلجة
٢٩ كابتشینو مثلج
٢٩ التیھ مثلج
٢٩ موكا مثلجة

القھوة المثلجة

٢٢ معجنات الشاي الخاصة
١٨ شاي الزنجبیل
١٨ شاي أسود
١٨ شاي أخضر
٢٢ الشاي المغربي

شاي

شاي مثلج
٢٥ شاي | لیمون | الزنجبیل 

الخوخ

١٨ إسبرسو
٢٢ مزدوجإسبرسو 
٢٠ كافیین بدون 
٢٢ ماكیاتو
٢٦ كابتشینو
٢٩ موكا
٢٥ شكوالتھ ساخنة
٢٢ أماریكانو
٢٦ قھوة بالحلیب
٢٥ قھوة تركیة

قھوة



7047 3687
fb.reservations.tswq@tivolihotels.com
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