Experience the very best of Mediterranean Cuisine in a casual
yet refined atmosphere. Armani/Mediterraneo’s A la carte menu
offers specialities from Italy, Spain, Greece and a selection of Arabic countries,
complemented by a selection of house vintages, cocktails and mocktails.

APPETIZER / SALAD
المقبالت
Burrata Salad
Heirloom tomatoes, datterini tomatoes, pesto, basil cress (V, D)
) أوراق الريحان (ن, طماطم الهيرلوم و الديتيرينو اليافعة, صلصة البيستو/ جبنة البوراتا
Cold Mezzeh Platter
Selection of cold arabic mezzeh with bread (V, N)
)م,  تشكيلة مازة عربية مقدمة مع خبز عربي (ن/ طبق مازة باردة

90

100

Quinoa Salad
80
Quinoa,berries,seeds,cucumber,radish,kale and baby spinach (V, H)
 كرنب و أوراق السبانخ, فجل, خيار, توت, حبوب الكينوا:سلطة الكينوا
Wagyu Beef Carpaccio
Rocket, parmesan, balsamic jelly (H, D)
) جيلي البلسميك (ص, جبن بارميزان, جرجير/كرباتشيو لحم بقرالواجيو

100

Goat Cheese Salad
90
Mesclum,poached ”organic” egg with ranch dressing and capers (H, D)
 كرنب و أوراق السبانخ, فجل, خيار, توت, حبوب الكينوا:سلطة الكينوا
Patatas Bravas
Spanish potatos, spicy tomato sauce and Aioli dip (6pcs)
 صلصة الطماطم حارة و صلصة االيولي بالثوم, بطاطس إسبانية: قطع( بطاطس بارافاس6 )
Foie Gras
Foie gras terrine, apple jelly, caramel pop corn, parsley financier
 كعكة البقدونس, ذرة بالكاراميل, جيلي التفاح, كبد البط:كبد البط

90

110

Ceasar Salad
Romaine lettuce, focaccia croutons and parmesan (D)
 جبن البارميزان, خبز الفوكاشيا المقرمش, خس روماني/سلطة القيصر

80

Corn Fed chicken breast
بالدجاج

90

Seared tiger prawns
بالروبيان

95

SOUP
الشوربة
Lentil Soup
Cumin scented lentils, baby spinach with crispy bread (V, H)
) ص, خبز محمص (ن, سبانخ, كمون/ شوربة العدس

60

Gazpacho Andaluz
Traditional tomato Gaspacho, “Pan Con Tomate” (H, V)
 حساء الطماطم البارد التقليدي:حساء الجاسباتشيو األندلسي

60

Pea Veloute
Hot soup with peas a la francaise, beef bacon, rustoc bread
 خبز مقرمش, شرائح لحم بقري, شوربة البازالء الخضراء:شوربة البازالء

80

HOT SNACKS
المقبالت الساخنة
Comte cheese
Comte cheese croquette, raspberry jam, garlic mayonnaise (V, D)
 مايونيز بالثوم,  مربى توت التوت البري, رقائق جبن الكومتي المقرمش:جبن الكومتي

90

Vegetarian Samosa
110
Mix vegetables samosa served with mint chutney and tamarind chutney (V)
) ساموسا محشوة بالخضروات وتقدم مع صلصة النعناع و ثمر هندي (ن/ ساموسا بالخضروات
Satay
Chicken skewers infused with pan asian flavours, peanut dip (N)
) صلصة فول سوداني (م, أسياخ دجاج بتوابل أسيوية/ ساتي الدجاج

100

Hot Mezzeh Platter
Selection of homemade Arabic mezzeh, tahina dip (N)
) تشكيلة مازة عربية مقدمة مع خبز عربي و صلصة الطحينة (م/ طبق مازة ساخنة

110

Ox Tail ravioli
Wanton Ox tail ragout, foie gras, beef sausage
 سجق لحم بقري, كبد البط, يخنة لحم ذيل البقر:رافيولي لحم ذيل البقر

100

Fish and Chips
Fried cod fish, steak fries, mushy peas, tartare sauce (D)
 صلصة الطارطار, بازالء مهروسة, بطاطس مقلية, سمك القد/ )سمك و بطاطس(تشيبس

100

Crispy Giant Prawns
Crackers “popped” prawns, saffron and lemon mayonnaise
 روبيان يقدم مع مايونيز الحامض و الزعفران/ روبيان مقرمش

150

PASTA
معكرونة
Buckwheat Penne
Tomato sauce, stracciatella and fresh basil (H, V)
) ص, جبن االستراشياتيال و الريحان (ن, صلصة الطماطم/ معكرونة بيني الحنطة السوداء

90

Spaghetti Chitarra
Parmesan fondue and truffle shaving (V, D)
 جبن البارمزان الذائب مع قطع الكمأة:سباجيتي جيتارا

100

Spaghetti
Bolognaise sauce and basil
 صلصة البولونيز بالطماطم و الريحان/معكرونة سباجيتي

110

Pappardelle
Beef cheek ragout, grelot onion and girole mushrooms
 بصل و فطر الجيرول, لحم خد البقر/معكرونة بابارديلي

120

Ravioli
Spinach and ricotta ravioli, tomato sauce, cherry tomato and basil (V)
) طماطم كرزية و الريحان (ن, صلصة الطماطم, سبانخ و جبن الريكوتا/الرافيولي

110

Quinoa “Risotto”
White quinoa, lobster and basil cress
 كينوا بيضاء مع أم الروبيان و أوراق الريحان/ريزوتو الكينوا

280

PIZZA
البيتزا
Margherita
Tomato sauce, buffalo mozzarella, oregano and basil (V)
) ريحان (ن, جبن موزاريال الطازج,مارغريتا | صلصة الطماطم

80

Funghi
Tomato sauce, mozzarella wild mushroom, truffle oil and mascarpone (V)
) جبن المسكربوني (ن, زيت الكمأة, فطر, موزاريال,فونجي | صلصة طماطم

90

Bresaola
Tomato sauce, mozzarella, basil, bresaola, rocket and parmesan shavings
 جبن بارميزان, جرجير, لحم مقدد, ريحان, جبن الموزاريال,بريزاوال | طماطم

110

Seafood Pesto
Mixed seafood ,mozzarella and pesto sauce
 صلصة البيستو,  جبن الموزاريال, حبار,فواكه البحر | روبيان

120

Pepperoni
Tomato sauce, mozzarella, beef salami and black olives
 زيتون أسود, لحم بقر سالمي, جبن الموزاريال,بيبيروني | صلصة طماطم

120

Black Truffle
Mascarpone, cherry tomato, rocket leaves, black truffle shavings (V)
) شرائح كمأ أسود (ن, جرجير, طماطم كرزية,كمأ اسود | جبن المسكربوني

180

DESSERT
الحلويات

Tiramisu Espresso
Sachere biscuits layered with mascarpone cream (S, N)
) بسكويت القهوة و جبن المسكربوني (ش م/تيراميسو اسبريسو

50

Black Forest Sphere
Chocolate bavaroise, vanilla chantilly, amarena (N)
) كريمة الفانيال و كرز (م, شوكوال داكنة و بندق/كعكة الشوكوال

60

Roseberries
Pink macaron , rose ganache, fresh raspberries (N)
) توت العليق (م, ماكارونز وردي/كرز

60

Traditional Umali
Traditional puff pastry, fresh berries, milk and chantilly (N)
) حليب بماء ورد (م, توت العليق/ أم علي

50

Armani Cheese Cake
White chocolate, popcorn, macadamia nuts, gold (S, N)
) شوكوالتة بيضاء و تشكيلة من أنواع التوت (ش م/كعكة الجبن

60

Cannoli
Tube, citrus ricotta mousse, “Mara des Bois” strawberry jelly
 قنات محشوة بجبن الريكوتا و تقدم مع جيلي الفراولة:كانولي

60

Fruity Box
Seasonal sliced fruit served with exotic gaspacho (H)
) شرائح الفواكه الموسمية مع الجاسباتشيو اإلستوائي (ص/ صحن فاكهة

80

Gelato
Selection of ice cream and sorbets with amaretti crumble
 تشكيلة من األيس كريم االيطالي و سوربيه/جيالتو

20
Per Scoop
لكل سكوب

