Our Pizzas T o S h a r e
Pizza Valtellina with Bresaola and Rucola
بيتزا فالتيلينا مع بريساوال و روكوال

M a i n C o u r s e s
Fish
All our main courses include a combined side dish, can be considered as full meal.

Catch of the Day with Cherry Tomatoes, Black Olives and Potatoes
 الزيتون األسود والبطاطا،صيد اليوم مع الطماطم

Pizza with Burrata, Rucola and Black Truffle
 روكوال وتروفل اسود،بيتزا مع بورتا

Wild Sea Bass
 للكيلوغرام/ لاير550 وايلد سي باس

Pizza with Buffalo Mozzarella D.O.P
D.O.P بيتزا مع بوفالو موزاريال

Steamed Chilean Sea Bass "alla Carlina" with Rice Pilaf
سي باس مع "كارلينا" صوص و يقدم مع ارز بيالف

S o u p s, P a s t a a n d R i s o t t i

Grilled Sea Bream with "Peperonata"
"سي بريام مشوي مع "بيبروناته

Minestrone Soup
شوربة منيستروني

Aubergines "alla Parmigiana"
"الباذنجان "أال بارميجيانا

M e a t, P o u l t r y

Paccheri "alla Sorrentina"
باكييري "سورنتينا" مع الطماطم و الموتزريال

Roasted Chicken "alla Ca' D'Oro" with Mashed Potatoes
الدجاج مفحم "أال كا دورو" مع البطاطا المهروسة

Orecchiette "alla Siciliana"
 الطماطم و الجبن،أوريكييتي "سيسيليانا" مع الباذنجان

Veal Piccatine with Lemon Sauce and Rice Pilaf
لحم العجل مع صوص الليمون و ارز بيالف

Home Made Potato Gnocchi "al Gorgonzola"
"نيوكي البطاطا "آل غورغونزوال

Veal "Milanesine" with Rucola Salad and Cherry Tomatoes
لحم العجل "ميالنيزيني" مع سلطة الجرجير و الطماطم

Spaghetti with Seafood and "Datterino" Tomatoes
"السباغيتي مع فواكه البحر والطماطم "ديتورينو

Calf's Liver "alla Veneziana" with Fried Polenta
كبده العجل "أال فينيزيانا" مع بولينتا

Baked White Tagliolini with Turkey
تاجليوليني أبيض مطبوخ مع لحم دجاج رومي

Fillet of Wagyu Beef (300gr-Grade 6) "Tagliata", with Braised Herbs
 غرام مع مطهو ببطء األعشاب300 ،" "تاجلياتا8 لحم البقر واغيو الصف

Tagliardi with Braised Veal
تاجلياردي مع لحم العجل

Wagyu "Rib Eye" Steak (400gr-Grade 6), with Braised Herbs (for sharing)
) غرام) مع مطهو ببطء األعشاب (للمشاركة400( 8 لحم البقر واغيو "ريب إي" الصف

Risotto "alla Primavera" (Please allow 20 min.)
) دقيقة20 ريزوتو "أال بريمافيرا" مع الخضروات (أرجو أن تسمحوا

Grilled Lamb Chop with Mix Vegetables
ضلع الخروف مشوي يقدم مع خضر

SAR per Kg

Dessert

S a l a d s
Beetroots and Green Asparagus Salad with Goat Cheese

Sorbets of the Day: Yuzu, Mandarin, Strawberry

سلطه شمندر و الهليون أخضر الهليون مع جبن الماعز

اليوسفي فراوله يوزو بونزو شربات

Cucumber Salad with Sweet Corn, Cherry Tomatoes and Avocado
Tiramisú

 الطماطم و األفوكاتة،سلطه الخيار مع ذرة حلوه

تيراميسو

Baby Spinach Salad with Turkey, "Ricotta" Cheese and Bottom Mushrooms
Cipriani Vanilla Merengue

سلطه سبانخ مع لحم عجل المقدد و الفطر و جبن الريكوتا

الفانيليا الميرنجي كيك

Fennel and Avocado Salad with Shaved Parmesan
Chocolate Cake

سلطة الشمر واألفوكادو مع جبن البارميزان

شيكوالت كيك

Spelt Salad with Asparagus, Zucchini, Cucumber, Pepper and Radicchio
Panna Cotta with Mix Berries

 الفلفل والهندباء، الخيار، كوسة،سلطة حنطة مع الهليون

بناكوتا مع مزيج التوت

Downtown Salad with Prawn, Cherry Tomatoes, Beans, Black Olives, Avocado
Crema Antica

 الزيتون األسود و االفوكادو، فاصولياء، الطماطم،سلطة "الداون تاون" مع قريدس

كريم بروليه

Chicken Salad with Lettuce, Fresh Tomato, Mayo and Egg
Mix Fruit Tart

"سلطة الدجاج "أال سيبرياني

فواكهه تارت

"Mille Foglie" (perfect for sharing)

A p p e t i z e r s

ملفجل

Braised Artichokes Heart "Alla Romana"
"الخرشوف مطهو ببطء "أال رومانا

Moka Cake
Fresh "Burrata" (300 gr) "alla Mediterranea"

موكا كيك

"جبن بوراتا "أال مديترانيا

Lemon Tart
"Pappa al Pomodoro"

ليمون تارت

""بابا آل بومودورو

Shockolate Ice Cream
Tuna Tartare with Tonnato Sauce

شيكوالته ايس كريم

تونة تارتار مع صلصة توناتو

Vanilla Ice Cream Freshly whipped "a la minute"400gr (perfect for sharing)
King Crab with Olive Oil and Lemon

) غرام (للمشاركة400 ايس كريم فانيال

الملك السلطعون مع زيت الزيتون والليمون

Pistachio Ice Cream Freshly whipped "a la minute"400gr (perfect for sharing)
"Calamari Fritti" with Tartar Sauce

) غرام (للمشاركة400 ايس كريم فستق

كاالماري فريتي مع صلصة التارتار
Coffee By

Baccala' "Mantecato" with Fried Polenta
سمك القد "منتكته" مع بولينتا

Steak Tartare "alla Cipriani"
"ستيك تارتار "أال سيبرياني
Please note Sittings for "Desserts and Coffee Only" are NOT Available during Lunch and Dinner Time
All Prices are in Saudi Rial, subject to 5 % V.A.T.
Our Kitchen is Open Seven Days a Week from 12.00 pm till 00.30 am (last order)
Consuming raw or undercooked foods may increase risk of foodborne illness, specially if you have certain conditions

"Carpaccio Alla Cipriani"
"كارباتشيو "أال سيبرياني

Bresaola "della Valtellina" with Shaved Parmesan
بريساوال ديال فالتيلينا مع جبن بارميزان

Thinly Sliced Veal with Tonnato Sauce
شرائح لحم العجل مع صلصة توناتو

