
MARGHERITA (V)    50AED
Tomato sauce, mozzarella cheese, extra 

virgin olive oil, and basil.

BURRATINA (V)    55AED
Tomato sauce, Buratta cheese, tomato, 

extra virgin olive oil, and basil.

SPICY SALAMI      55AED
Tomato sauce, sun dried tomato, spicy 

salami, mozzarella, extra virgin olive 

oil, and basil.

BEEF BRESAOLA    55AED
Tomato sauce, beef bresaola, 

Buratta, rocket leaves and semi dried 

cherry tomato.

VEGETERIANA  (V)  50AED
Tomato sauce, mozzarella cheese, 

Artichoke, Mushroom, Peppers, Rocket and 

Tomato confit.

BUFALINA (V)    55AED
Tomato sauce, buffalo mozzarella, 

tomato, extra virgin olive oil, and 

basil

ZAATAR (V)   50AED
Zaatar, Burrata cheese, Olive oil

NUTELLA    30AED
Pizza dough with Nutella filling

GARLIC BREAD    10AED
Pizza dough topped wirh garlic parsley

and extra virgin olive oil. V.

FENTIMANS 
ROSE LEMONADE    25AED

COCA-COLA    10AED

SPRITE    10AED

COCA-COLA LIGHT    10AED 

FANTA    10AED

STILL WATER    5AED
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All prices are in UAE Dirhams and are inclusive of all applicable service 
charges, local fees and taxes.Please let us know if you are allergic to 

any ingredients. We are happy to adjust your order accordingly.
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 بيتزا مارجريتا (v)    50درهم
 صوص الطماطم، جبن الموزريال، مع زيت الزيتزن والريحان.

بيتزا بورتينا (v)    55درهم
 صوص الطماطم، جبن بوراتا، طماطم، مع زيت الزيتون والريحان.

بيتزا لحم السالمي الحار    55درهم
 صوص الطماطم، قطع الطماطم الصغيره، لحم سالمي حار،

 جبن موزريال , زيت الزيتون والريحان.

بيتزا اللحم االيطالي المجفف    55درهم
 صوص الطماطم، لحم البريزاوال، جبن بوراتا، اوراق الجرجير،

 والطماطم الصغيره المجففه.

بيتزا فيجيترينا (v)    50درهم
 صوص الطماطم، جبن الموزريال، الخرشوف، الفطر، الفلفل،

الجرجير، والطماطم الصغيره.

ببوفالينا (v)    55درهم
 صوص طماطم, جبنة البافلو و الموزاريال, طماطم, زيت زيتون,ريحان

 زعتر (v)    50درهم
زعتر , جبن بوراتا و زيت زيتون

بنوتيال (v)    30درهم
 صوص الطماطم، جبن الموزريال، الخرشوف، الفطر، الفلفل،

الجرجير، والطماطم الصغيره.

خبز بالثوم (v)    10درهم
 عجينة بيتزا مغطاة بالثوم ,

 بقدونس وزيت الزيتون البكر الممتاز

فنتيمانز روز ليموندا      25درهم

كوكاكوال    10درهم

سبريت     10درهم

كوكاكوال دايت    10درهم

فانتا    10درهم

مياه  معدنية   5درهم
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جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي وتشمل جميع رسوم الخدمة 
المطبقة والرسوم المحلية والضرائب. يرجى إعالمنا إذا كان لديك 
حساسية من أي من المكونات. يسعدنا تعديل طلبك وفًقا لذلك.
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