
 

              

  

  

سباكا نابولي خاص     

  منيو دل جورنو

  المكونة من سلطة أو الغذاء الخاصة إستمتع باطباق
(.للطريق)فاكهة طازجة و شوربة، طبق اليوم    

درهم للشخص الواحد شامل الضرائب      05     
.دة من الشاي المثلج أوالمشروبات الغازيةدراهم للحصول على كمية غير محد 05أضف    

من الساعة الثانية عشرة ًظ إلى الرابعة م من األحد إلى الخميس  

 بوفيه الجبنة و النبيذ 

يمكنك . درهم للشخص الواحد 001. *إستمتع ببوفيه متنوع من األجبان والسلطات مع النبيذ

درهم  05*إختيار الطبق الرئيسي بسعر   

 كل إثنين من الساعة السادسة م إلى العاشرة م

 بلح البحر مع النبيذ

درهم للشخص الواحد 063. *إستمتع باختيارك من اطباق بلح البحر والسلطات مع النبيذ  

إلى الحادية عشرة م  الساعة السادس كل أربعاء من  

دولشي فيتا برنشال   

إستمتع بتشكيلة كبيرة من أطباق المعكرونة، البيتزا ، األطباق الرئيسية والحلويات مع 

 درهم  مع تشكيلة منتقاة و غير 081*درهم للشخص الواحد أو  001*. المشروبات الغازية

  دة من النبيذ والبيرةمحد

 كل يوم جمعة من الساعة الثانية عشرة ظ إلى الرابعة م

 بيتزا مانيا

وخيارك من البيتزا او باستا مع كمية غير ,بوفيه ساطات مفتوح, ربع ساعات خالل اليوم ال 

  001*دة من البيرة والننيذ فقط ب ومحد

 

الثانية عشرة ظ إلى الحادية عشر مكل يوم سبت، من   

ضريبة سياحية 3% رسوم خدمة و 05% األسعار خاضعة إلى  *  
 

 

    Specialitá Spaccanapoli  

 Menu del Giorno 

 Enjoy our lunch time special. Includes starter, main course and 
      fresh fruit (to go) for AED 50 

 Top up AED 10 for unlimited soft drinks, homemade ice tea and 
                  chilled juices 

 Sunday to Thursday from 12:00 – 16:00  

 Cheese and Wine 

  Treat your taste buds with a selection of cheese, antipasti and 
                  wine for AED 119*  per person. Add a main course for just AED 50* 

 Every Monday from 18:00 – 23:00 

 Mussels and Wine  

 Dig into your choice of mussels, accompanied with free flowing 
                  wine and antipasti buffet for just AED 136* 

 Every Wednesday from 18:00 – 23:00 

 La Dolce Vita Brunch 

 Indulge in unlimited selections of pasta, pizza, main dishes and 
                  desserts with free flow of house beverages for AED 189* or 
                  just a meal selection for only AED 119* 

 Every Friday, from 12:00 – 16:00 

 The Italian Mania 

 4 hours, any time of the day: antipasti buffet, your choice of 
 pizza or pasta with unlimited beer and wine selection for just 119* 

 Every Saturday, from 12:00 – 23:00 

 *Prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

  
 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

   سباكا نابولي أنتيباستي إيطلياني         

                                                                                                           (للشخص الواحد  ) اختيارك من المقبالت المحلية المحضرة على طريقة سباكا نابولي

 
             (ص()ن) روكوال البالساميكوو كون بيبوروناتا، إنساالتا دي بومودوركتا بروس

  حلوة، طماطم، اوراق الجرجير مع الخل البلسميخبز بروسكتا مخبوز على الحطب مع زيت الزيتون، فليفلة 
 

                   (ن) إنفولتيني ميلنزينيه اال برميجانا
 شرائح الباذنجان المتّبلة والمشوية في الفرن مع جبنة موزاريال البوفالو، في صلصة الطماطم والحبق

                                                                                                                                                             (م) (ن) موزاريال دي بوفاال ال كوشو
  محّمصة بالثوماطم والحبق وقطع خبز في الفرن مع صلصة الطم ةجبنة موزاريال البوفالو مشوي

 
                                (ص) برميجيا نو سترافكيو، روكوال إي ريديزيونه دي اتشيتو بلسميكوكاربتشو دي منزو كون سكاليه دي 

                          وصلصة البلسميك                                                                                                                جرجيرمع شرائح جبنة البرمزان المعتقة، سلطة ال( ربتشواالك)رقائق لحم البقر 

                                                                                                                                                               فريتو ميستو دي بيشه
 كلماري، روبيان وفيليه سمك مقليين ويقدموا مع صلصة الترتار

  كيبومودوري س انكيوسرفيتي كون إنسالتا ميستا إه غمبري غرتيناتي اال بولبا دي غر
 الطماطم المجففة طازجة و بالفرن ويقدم مع سلطةروبيان كبير الحجم محشو بلحم السلطعان، مشوي 

 
 تارتار د تونو و افوكادو سيرفيتا كون كريما د كرتشوفي ال بروفومو دي منتا

 بنكهة النعناع الخرشوف تارتار التونا مع االفوكادو وكريما
 

ال دولشي فيتا برنش –غذاء الجمعة في سباكا نابولي    

المعكرونة، البيتزا ، األطباق الرئيسية والحلويات معإستمتع بتشكيلة كبيرة من أطباق   

درهم  مع تشكيلة منتقاة و غير 081درهم للشخص الواحد أو  001. المشروبات الغازية  

 محددة من النبيذ والبيرة

 

مكل يوم جمعة من الساعة الثانية عشرة ظ إلى الرابعة   
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

Spaccanapoli Antipasti Italiani  

 Selection of fresh homemade Napolitan antipasti from the buffet (per person)   58            
    
 Bruschetta con peperonata, insalata di pomodoro e rucola al balsamico  (V) (H)   45 

Wood fired bruschetta with garlic oil, bell pepper, tomato, rocket salad and balsamic vinegar 

Involtini di melanzane alla parmigiana (V)   45 

Rolled baked eggplant with mozzarella, parmesan, tomato sauce and basil  

Mozzarella di bufala al coccio (N) (V)    45 
Oven baked buffalo mozzarella with tomato sauce, pesto and garlic ciabatta croutons 

Carpaccio di manzo con scaglie di parmigiano stravecchio, rucola e riduzione di aceto balsamico  (H)   60
 Beef carpaccio with extra aged parmesan shavings, rocket salad and balsamic reduction  

Fritto misto di pesce   60 
      Crispy fries calamari, prawns and fish filled served with tartar sauce 

Gamberi gratinati alla polpa di granchio serviti con insalata mista e pomodori secchi 60 
 Oven baked tiger prawns stuffed with king crab meat, served with fresh salad and sundried tomatoes 

 Tartar di tonno e avocado servita con crema di carciofi al profumo di menta        60 

 Tuna tartar and avocado served with mint-scented cream of artichoke 

 

  

                La Dolce Vita Brunch at Spaccanapoli 

                       Indulge in unlimited selections of pasta, pizza, main dishes and 
                       desserts with free flow of house beverages for AED 189 or 
                      just a meal selection for only AED 119 

                       Every Friday, from 12:00 – 16:00 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 (السلطات)انسالتا 

                              (م) (ن) إنسالتا كون غورغونزوال إي نوتشي

 أوراق الموسم الخضراء، جبنة الغورغونزوال، جوز محّمص، بصل مشوي مع صلصة التّفاح البلسمية 

  (ص)إنسالتا كون بولو اال غريغليا إي ببروناتا 
 بلسميةسلطة خضراء مشكلة مع شرائح الدجاج المشوية، طماطم كرزية، فليفلة حلوة،خبز محمص وصلصة 

  (ص) إنسالتا ميستا كون جمبري
 مشكل الخضروات مع الجمبري و الجزر والطماطم و صلصة اليمون و زيت الزيتون

 
                 (م) (ص) (ن) إنسالتا كابريزيه

   شرائح جبنة الموزاريال الطازجة، طماطم روما متبلة بصلصة االعشاب مع الحبق الطازج وخل البلسميك

     (الحساء (زوبيه

                                                                                                                            (ص) (ن) مانيكهمينستروني كالسيكو كون مززه             
                                                                                                                                                                                      شوربة المنيستروني التقليدية مع الباستا                                                                                                                                                               شوربة المنيستروني التقليدية مع الباستا 

                  (ن)كون كروستيني  فونغيكريمة دي 
بالثوم الخبز المحمصمع  شوربة الفطر  

 

(ص) (ن) كريمة دي بطاطه إه بورري  

 شوربة البطاطا والكرات
 

                                                                                                                                             أل أليو بانيهتيغامينو دي بيشه كون 
                           بالثوممطهوة على مهل في مرق الطماطم والشمر مع قطع الخبز المحمرة  الخليجثمار البحر من 
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

Insalate 

Insalata con gorgonzola e noci  (N) (V)   45 
Seasonal field greens, gorgonzola, toasted walnuts, grilled onions with apple balsamic dressing 

Insalata con pollo alla griglia e peperonata (H) 45 

Mixed garden salad with grilled chicken strips, cherry tomatoes, bell peppers, croutons and balsamic vinaigrette 

Insalata mista e gamberetti (H)   55 

Mixed garden salads with steamed prawns, carrots, cherry tomatoes and lemon oil dressing 
 
Insalata caprese  (N) (V) (H)   55 
Fresh buffalo mozzarella, sliced tomato, basil and balsamic glaze  

Zuppe  

Minestrone classico con mezze maniche  (V) (H)                                                                                  42                                                                  
Classic mixed vegetable minestrone with mezze maniche pasta 

                Crema di funghi con crostini  (V)   42 

                        Velvet mushroom soup with garlic croutons 
                                 

 Crema di patate e porri  (V) (H)   42 

 Slow roasted potatoes and leeks soup 
 

 Tegamino di pesce con pane all’aglio 58 
 Seafood casserole in a lightly spicy tomato sauce, served with toasted garlic bread 
 

  
 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 (أرز على الطريقة االيطاليةباستا و (باستا اه ريزوتي

                         (ص()ن) بازيليكو تي ال بومودورو إهسباغي
الطازجريحان الحديقة  سباغيتي مع صلصة الطماطم و  

بوسكايوالاال  نيوقي   
 زالبية البطاطا المنزلية  مع فطر مشكل، بازيالء خضراء و لحم البقر المقدد في صلصة كريمية

 دي باتات اال بولبا دي غرانكيو رياله نيوقي
 زالبية البطاطا المنزلية التحضير مع سلطعان البحر الملكي في صلصة زهرية

 تغلياتالي فاتيه إن كازا اال بولونيزي
 التحضير مع صلصة اللحم المفروم والطماطم ي منزليةباستا تغلياتال

 (م()ن) كون تاكولي و بطاطا  بنيه ال بستو فرسكو
 والبازيالء البيضاء والبطاطس الطازجة( الحبق)بنيه مع صلصة بيستو  باستا

    سباغيتي اال كربونارا

، كريما طازجة وجبنة البرمزان سباغيتي مع لحم البقر المقدد، بيض الدجاج الطازج  

 (ن)بابرديلي اي فنجي كون اوليو ال ترتوفو نيرو 

 بابرديلي باستا مع الفطر البّري المحّمر بزيت الكمأة السوداء

   تورتوليني ريكوتا إه سبيناشي ال بورروإه سلفيا كون سكورزا دي ليمونه
 تورتوليني محشوة بجبنة الريكوتا والسبانخ مع الزبدة، نبات المريمية مع صلصة حامضة 

 (ن) بنيه اال نورما كون بوفاال كمبا نا
  باستا البنيه مغمسة بصلصة الطماطم الكرزية، حبق، باذنجان وجبنة موزاريال البوفالو

 الزانيا التقليديةال
  الالزانيا التقليدية الخاصة بنا مع يخنة لحم البقر، وصلصة البيشاميل وجبنة الموزاريال والبرمزان
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

           Paste e Risotti   

Spaghetti al pomodoro e basilico (V) (H) 40 62 
Spaghetti with tomato sauce and fresh garden basil 

 
Gnocchi alla boscaiola 44 68 

Homemade potato dumpling with mixed mushrooms, beef bacon and peas in creamy sauce 
 

Gnocchi di patate alla polpla di granchio reale   52 78 
Homemade potato dumplings with king crab in pink sauce 
 

Tagliatelle fatte in casa alla bolognese 44 68                                
Homemade tagliatelle with bolognese sauce 
 
Penne al pesto fresco con taccole e patate (V) (N) 44 68 
Penne pasta with homemade basil pesto sauce, snow peas and potatoes 
 

 Spaghetti alla carbonara  48                  75
 Spaghetti with beef bacon, fresh eggs, cream and parmesan 

Pappardelle ai funghi con olio al tartufo nero  (V) 48  75 
Pappardelle with sautéed wild mushrooms, cream and black truffle oil 

Tortellini ricotta e spinaci al burro e salvia con scorza di limone (V) 52 78 

Tortellini stuffed with ricotta and spinach served with butter, sage and zesty lemon sauce 

 
 Penne alla norma con bufala campana (V)                              52  78 

Penne pasta tossed in fresh cherry tomato sauce, basil, eggplants and buffalo mozzarella 
                                                    
Lasagna tradizionale Spaccanapoli 54  82 
Our homemade lasagna with beef ragout, mozzarella, parmesan and bechamel sauce 

 

 

Gluten free pasta is available 
 

Lunch 

portion 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 

 

  (أرز على الطريقة االيطاليةباستا و  (اه ريزوتيباسته 

 فتوتشينه ال سلمونه كون اسبرجي إه زوكينيه إن صلصة روزا 
  فتوتتشينه طازجة  مع السلمون، الهليون األخضر و الكوسا في صلصة زهريةباستا 

   لنغويني الو سكوليو
 لينغويني باستا مع ثمار البحر الطازجة، ثوم، فلفل حار وطماطم كرزية 

أراغوستافيتوتشيني نيريه فاتيه إن كازا اال   

"بيسك"مطهوة مع الكركند مع صلصة  حبر الحبار وب ممزوجة فيتوتشيني باستا   
 

 رافيولي ربياني دي اراغوستا كون صلصة بيسك
  "بيسك"رافيولي طازجة محشوة بالكركند ومطهية بصلصة الكركند 

                                                                                                                                                         (ن) ريزوتو اي فونغي
         ورقائق جبنة البرمزان البري أرز الكارنارولي مطهو على مهل مع الفطر

   ريزوتو اال بسكاتورا
  وفلفل حار كرزيةمع ثمار البحر، طماطم  الكارناروليأرز 

                                                                                                                                                                             ريزوتو اال بسكاتورا كون اراغوستا
حارة وفلفل كرزيمع الكركند و ثمار البحر، طماطم  الكارنارولي أرز         
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

 

Paste e Risotti 

Fettuccine al salmone con asparagi e zucchine in salsa rosa  54 82 
Homemade fettuccine with salmon, asparagus and zucchini in pink sauce  

Linguine allo scoglio  58 90
 Linguine with mixed seafood, garlic, chilli and cherry tomatoes 

Fettuccine nere fatte in casa all’aragosta  64 98 
Homemade black fettuccine with lobster in bisque sauce 

Ravioli ripieni di aragosta con salsa bisuqe 64 98 
Homemade ravioli stuffed with lobster tossed in bisque sauce            

Risotto ai funghi  (V)  48  75                                                                                                                                                                    
Carnaroli risotto with wild mushrooms and shaved parmesan  

Risotto alla pescatora  58  90 
Mixed seafood Carnaroli risotto with cherry tomatoes and chili 

Risotto alla pescatora con aragosta 64            98 

Lobster and mixed seafood Carnaroli risotto with cherry tomatoes and chili 

 

 

 

 

 

Lunch 

portion Gluten free pasta is available 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 (   أطباق السمك وثمار البحر( بيشه اي فروتي دي ماري

             فيليتو دي برانزينو ال فورنو كون راغو دي ماري
والطماطم الكرزيةسمك الباس البحري المشوي بالفرن مع ثمار البحر   

   (ص) دي تونو اال غريليا كون فردوري سلتاته إه صلصة اال إتشيتو بلسميكو تالياتا
 صلصة البلسميكمع ، خضار مشوية مشويفيليه سمك التونا 

 (ص)ترانشو دي سلمونيه كون صلصة اال بوتانسكا سبيناشي إي بوريه دي بطاطه 

مهروسةالسبانخ والبطاطا ال، تقدم مع األسود فيليه السلمون سوتيه مع صلصة الطماطم والزيتون  

   ال ارانشا  اال جريليا كون اسباراجي كوتي ا فابوري ا فينوكيو كروكانتي غمبروني 
  وسلطة الفينيل المحمصة والبرتقال  الهليون األخضر على البخار روبيان كبير الحجم مشوي، يقدم مع

مارينوغريلياتا ميستا دي بيشه كون فردوري غريلياتي إي بطاطه ال روز   
 مشاوي مشكلة من سمك الباس والسلمون، الحبار والروبيان وتقدم مع سوتيه خضار الموسم وبطاطا باألعشاب

 

 بلح البحر مع النبيذ

درهم للشخص الواحد 063. إستمتع باختيارك من اطباق بلح البحر والسلطات مع النبيذ  

 كل أربعاء من الساعة السابعة م إلى الحادية عشرة م
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

 Pesci e Frutti di Mare 

Filetto di branzino al forno con ragú di mare                             95 
Oven baked fillet of sea bass, served with seafood ragout and cherry tomatoes 

Tagliata di tonno alla griglia con verdure grigliate e salsa all’aceto balsamico (H)      95 
Seared tuna steak with roasted vegetables and balsamic vinegar sauce 

 Trancio di salmone con salsa alla puttanesca, spinaci e pure` di patate (H)                          115 
Pan seared salmon fillet with black olive and tomato sauce, served with sautéed spinach and mashed potatoes 
 

Gamberoni alla griglia con asparagi cotti a vapore e finocchio croccante all’arancia  115 

 Char-grilled king prawns with steamed green asparagus and crunchy orange fennel salad 
 
Grigliata mista di pesce con verdure grigliate e patate al rosmarino    140 
Sea bass fillet, salmon, squid and prawns, grilled, accompanied with sautéed seasonal vegetables and rosemary potatoes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mussels and Wine 

Dig into your choice of mussels, accompanied with free flowing 
wine and antipasti buffet for just AED 136 

Every Wednesday from 19:00 – 23:00 

  



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

  (أطباق اللحوم) كارني

             سكالوبينيه دي بولو ال ليمونه كون بيوريه دي بطاطه
إسكالوب الدجاج مع صلصة الزبدة والليمون الحامض تقدم مع البطاطا المهروسة       

   (ص) بطاطهنو دي ريكوتا إي سبيناشي كون بيوريه دي بتو دي بولو ربيا 
    ةالمهروس البطاطا معصدر الدجاج المشوي مع السبانخ وجبنة الريكوتا مقّدمة 

 

   فيتلو كالسيكو اال ميالنيزيه سرفيتو كون بطاطه ال روزمارينو
 بقسمات يقدم مع البطاطا باألعشابإسكالوب لحم العجل بال

      ال بوروريزوتو  تورتينو دي اي فونجي كون سكالوبينا دي فيتلو

 بالزبدةوريزوتو  الكريمية  الغابة اسكالوب لحم البقر مع صلصة فطر

 (ك)ستنكو دانيلو برازاتو الكيانتي كون فيردوري بريمافريلي 
 الخضرواتو النبيذشيانتي مع  الخروف مطهو ببطء

  انفولتينو دي فيتييلو ريبيينودي سبيناشي ا فونتينا و بانشيتا دي فيتلو و كاروتي و زوكيني ا بمودوريني وسيرفيتو كون صالصا دي فيتلو
 وصلصة العجل محشو بالسبانخ وجبنة الفونتينا تقدم على مزيج من اللحم والجزر و الكوسى والطماطم  اسكالوب العجل الهولندي

بيزايوال كون سباغتي اال ارابياتامدليوني اال   
  بصلصة الطماطم الحارةوالفليفلة الحلوة مغطاة بجبنة الموزاريال وصلصة الطماطم وتقدم مع سباغتي  فطرشريحة لحم فيليه من عجل األنغوس مع ال

 

   (ك) فيليتو ال فينو روسو كون غاتو دي بطاطه إي سبيناشي سلتاتي
 تقدم مع السبانخ وغراتان البطاطسو حمراألنبيذ الصلصة  مع األنغوسشريحة لحم فيليه من عجل 

 كونترفيلتو دانيلو انكروستل دي بانه الي هربه و بستاكيو كون بطاطه ايه بيزيلي سلطاتي ان باديال 
 ولحم الغنم مع بطاطا والبازالء الخضراء والبستاتشو الخبز
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

Carni 

Scaloppine di pollo al limone con purée di patate  85 
Lemon butter chicken escalope with mashed potatoes 

Petto di pollo ripieno di ricotta e spinaci con purè di patate (H)  88 
Roast chicken breast with spinach and ricotta served with mashed potatoes 

Vitello classico alla milanese servito con patate al rosmarino 98 
Classic breaded veal escalope with rosemary potatoes   

                     Scaloppina di vitello ai funghi con timballo di risotto al burro 110    

Veal escalope with creamy wild mushroom sauce served with butter risotto timbale 

Stinco d’agnello brasato al chianti con verdure primaverili (A)                                                                                               110 

Braised lamb shank with Chianti wine and season vegetables 

 

Involtino di vitello ripieno di spinaci e fontina, pancetta di vitello, carote, zucchine e pomodorini 135  
serviti con salsa di vitello 

Dutch veal escallop stuffed with spinach and fontina on a garden of veal bacon, carrots, zucchini and cherry tomatoes 
served with veal jus 
 

Medaglioni alla pizzaiola con spaghetti all’arrabbiata                                                                                                      148 

Angus beef fillet medallion covered with mushroom, bell peppers and melted mozzarella served with spaghetti arrabbiata 

  

Filetto al vino rosso con gattó di patate e spinaci saltati (A)                                                                                                    148 
Angus beef fillet with red wine sauce, sautéed spinach and creamy potato gratin  
 
Controfiletto di agnello in crosta di pane alle erbe e pistacchio con patate e piselli saltati in padella                       148  
Bread and pistachio crusted lamb loin with sauteed potatoes and green peas 
 
  



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 سباكا نابولي بيتزا ال مترو                                 
 خض غمار تجربة البيتزا الحصرية 

 نوعان من البيتزا من اختيارك= متر  ½

 ثالثة أنواع من البيتزا من اختيارك= متر  ¾

 أربعة أنواع من البيتزا من اختيارك=  متر  1

            البيتزا

   مارينارا
 طماطم، أنشوفة، زيتون أسود، قّبار وأوريغانو

  (ن) مارغريتا
 طماطم، جبنة الموزاريال، جبنة البرمزان وحبق

  (ن) سيسيليانا
 الموزاريال، باذنجان محّمر سوتيه ورقائق جبنة البرمزانطماطم، جبنة 

 (ن) (م) (بيضاء)غورغونزيال 
 جبنة موزاريال، غرغونزيال، ملفوف أحمرو جوز  

   ماسانيلو
 جبنة الموزاريال، فطر، جرجير، مورتديال الدجاج وجبنة الريكوتا

  نابوليتانا
 و اوريغانوطماطم، جبنة الموزاريال، أنشوفة، زيتون أسود، قبار 

  7توناتا
 طماطم، جبنة الموزاريال، سمك التونة، بصل، زيتون أسود و قّبار
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

Spaccanapoli Pizza al Metro    

Experience our signature size pizzas 
 

½ meter = 2 types of pizza of your choice   

¾ meter = 3 types of pizza of your choice 
1  meter = 4 types of pizza of your choice 

 

Pizza 

Marinara   40 
Tomato, anchovies, black olives, capers and oregano 

Margherita (V)   65 
Tomato, mozzarella, parmesan and basil 

Siciliana  (V)   70 
Tomato, mozzarella, sautéed eggplant and parmesan flakes 

Gorgonzola (White) (V)  (N)   70 
Mozzarella, gorgonzola, radicchio and whole nuts  

Masaniello   70 
Tomato, mozzarella, mushrooms, rocket salad, chicken mortadella and ricotta 

Napoletana   75 
Tomato, mozzarella, anchovies, black olives, capers and oregano 

Tonnata   75 
Tomato, mozzarella, tuna, onions, black olives and capers 

Gluten free pizza is available 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

  البيتزا

  توسكانا
 طماطم، جبنة الموزاريال و سالمي لحم البقر

   كلزوني
 لفافة البيتزا مع الطماطم، جبنة الموزاريال، فطر، سالمي لحم البقر وجبنة الريكوتا

 (ن) (بيضاء) بروفولونا
 جبنة موزاريال مدخنة، فطر بورشيني وركوال 

   (ن) فجيتريانا
 الموزاريال، باذنجان، فلفل وكوسةطماطم، جبنة 

  روكوال
الديك الرومي ورقائق جبنة البرمزانشرائح طماطم، جبنة الموزاريال، جرجير،   

   افوميكاتا كون جمبري ك سبيناشي
 الطماطم، موزاريال مدخنة والجمبري والسبانخ

  (ن)بوفالينا 
 طماطم، جبنة موزاريال البوفالو وطماطم كرزية

   (ن)كواترو فورماجي 
 طماطم، جبنة الموزاريال، جبنة الغورغونزوال، جبنة البروفولوني والتاليجيو

    أمريكانا
 طماطم، جبنة الموزاريال، نقانق البيبروني، جبنة البرمزان مع الحبق

   برزوال
جبنة البرمزانشرائح ، روكا والمجففطماطم، جبنة الموزاريال، لحم البقر    
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

Pizza 

Toscana   75 
Tomato, mozzarella, and beef salami 

Calzone   75 
Rolled pizza with tomato, mozzarella, mushrooms, beef salami and ricotta 

Provolona  (V) (White)   75 

Smoked mozzarella, porcini mushrooms and rocket salad 

Vegetariana (V)   75 
Tomato, mozzarella, eggplant, bell peppers and zucchini  

 Rucola   75 
Tomato, mozzarella, rocket salad, turkey ham and parmesan flakes 

Affumicata con gamberi e spinaci   80 
 Tomato, smoked mozzarella, prawns and spinach 
  

Bufalina  (V)   80 

Tomato, buffalo mozzarella and cherry tomatoes 

Quattro formaggi (V)   80 
Tomato, mozzarella, gorgonzola, provolone and taleggio 

 
Americana   85 
Tomato, mozzarella, pepperoni sausage, parmesan and basil 

Bresaola   85 

Tomato, mozzarella, cured beef, rocket salad and parmesan shavings 
 
 
 
 

Gluten free pizza is available 

 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 

        البيتزا

   (ن) فونغي

 طماطم، جبنة الموزاريال وفطر الموسم

  (بيضاء( )م) (ن) كابرينا
وبصل مقلي مكرمل جبنة الموزاريال، جبنة الغنم، جوز  

  روتولو بيكانتيه
 بيتزا ملفوفة مع جبنة الموزاريال والمسكربوني، ببروني حار، كرات وفلفل حار

   كواترو ستاجيوني
 ، سالمي لحم البقر، أرضي شوكي وفطر الموسمالديك الروميطماطم، جبنة الموزاريال، شرائح 

  كابريسيوزا
الرومي، سالمي لحم البقر، فطر وزيتون أسودطماطم، جبنة الموزاريال، شرائح الديك   

  بولو إه اسبرجيه 
 صلصة طماطم ، جبنة الموززاريال، دجاج مشوي و هليون أخضر 

 سلمونه

 روكا وشرائح جبنة البرمزانطماطم، جبنة موزاريال البوفالو، شرائح سمك السلمون المدخن، قبار وطماطم كرزية مع ال

  بسكتورا
 صلصة طماطم، ثمار بحرية مشكلة وبقدونس 
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Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

  

 Pizza 

Funghi  (V)   75 
 Tomato, mozzarella and mushrooms 
 

Caprina  (N)  (V) (White)   75 
Mozzarella, goat cheese, walnuts and caramelized onions 

Rotolo piccante   75                
Rolled pizza with mozzarella, mascarpone, spicy pepperoni, leeks and chili flakes 

 Quattro Stagioni   80 
Tomato, mozzarella, turkey ham, beef salami, artichokes and mushrooms 
 
Capricciosa   80 
Tomato, mozzarella, turkey ham, artichokes, beef salami, mushrooms and black olives 
 
Pollo e asparagi  80 

Tomato, mozzarella, chicken and asparagus 

Salmone  85 
Tomato, buffalo mozzarella, smoked salmon, cherry tomatoes, capers and rocket salad with parmesan shavings 

Pescatora    85 
Tomato, mixed seafood and parsley 

  

Gluten free pizza is available 

 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 )الحلويات ( دولشي

 كاساتا جيالتو
ممزوجة مع جبنة الريكوتا والفواكه المجففة في عجينة إسفنجية وكريمة مخفوقةالوصفة التقليدية من صقلية والتي تحتوي على الفانيال والشوكوال والفراولة   

 كريم بروليه اال فانيليا  
 كريم بروليه الكالسيكي مع الفانيال

 بنا كوته اال فانيليه كون إنسالتينه دي فروتا إه صلصة ال شوكوالته بيانكو
 مع سلطة الفواكه وصلصة الشوكوالته البيضاء ( بنا كوته)دوبل كريم 

سيتشيليانيكنولي   
 عجينة محشوة بجبنة الريكوتا والفواكه المجففة والشوكوالته، مقلية ومقرمشة

( ص)شيستينو د فروتا كون سوربتو ال ليموني   
 مزيج الفواكه وشراب الليمون

لمبونيتورتا دي ميليه كون جيالتو اال فانيليا إه صلصة   
التوتفطيرة التفاح تقدم مع مثلجات الفانيال و صلصة   

 تورتينو كالدو ال شوكوالتو فوندنته كون جيالتو ال شوكوالتو 
 فوندان الشوكوال مع المثلجات الغنية بالشوكوال

 تيراميسو فاتو ان كاسا
 تيراميسو كالسيكي 

 
 

 

             قطدراهم ف 5، عند تناولك للحلويات هوة أو الشايإختيارك المفضل من القأضف 
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We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 
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Dolci  

Cassata gelato    36 

Traditional Sicilian ice cream combining: vanilla, chocolate and strawberry with a heart of ricotta cheese and candied fruit 
covered with sponge cake and whipped cream 

Crème brûlée alla vaniglia 36 

Classic vanilla crème brûlée  

Panna cotta    36 

Double cooking cream “panna cotta” with fruit salad and white chocolate sauce 
 

Cannolo siciliano 36 

Deep fried crispy dough filled with ricotta, candied fruit and chocolate chips 
 

Cestino di frutta con sorbetto al limone (H)   36 
Mixed fruit and lemon sorbet served in a sweet basket 
 

 Torta di mele con gelato alla vaniglia e salsa ai lamponi  38 

 Apple pie, vanilla ice cream and raspberry sauce 

Tortino caldo al cioccolato fondente con gelato al cioccolato   42 
Chocolate fondant with rich chocolate ice cream 

Tiramisù fatto in casa   42 
 Homemade tiramisù 

  

With your dessert your choice of coffee or tea for only AED 5 

 
 



 

 
(م)يحتوي على المكسرات  (ك)يحتوي على الكحول                   (ن)نباتي                     (ص)صحي                   

 نحن نستقبل جميع اإلستسفارات المتعلقة في معرفة ما إذا كانت أي وجبة تحتوي على مكونات خاصة

ضريبة سياحية 3 %رسوم خدمة و 05% جميع األسعار خاضعة إلى   

 

 )المثلجات والسوربيه ( جيالتي سوربيتي

 مثلجات بنكهة الفانيال

 مثلجات بنكهة الشوكوال

    (ك)مثلجات بنكهة اللوز 

 (ك) "ليمونتشيللو"سوربيه الليمون المعتق 

   سوربيه التوت 

 

 

 

   
  

 

 

 خالية من الغلوتين؟ 

 هل إشتقت لتناول األطعمة اإليطالية؟

..الجواب هنا   . 

 نحن نقدم البيتزا والباستا الخالية من الغلوتين

 
 كل يوم من الساعة الثانية عشرة ظ إلى الحادية عشرة م 

 

 
26 
 

26  
          

26 
 

26 
 

26 



 
 

 
Contains Nuts (N)              Contains Alcohol (A)              Vegetarian (V)               Healthy (H)   

We gladly cater for any special dietary requirements, please let us know 

All above prices are subject to 10% Service Charge and 6% Tourism Fee 

 

Gelati e sorbetti 

Gelato alla vaniglia 26 
Vanilla ice cream 
 
Gelato al cioccolato 26 
Chocolate ice cream 
 
Gelato all’amaretto (A)  26 
Amaretto ice cream 
 
Sorbetto al limoncello (A) 26 

Limoncello sorbet 
 

Sorbetto ai lamponi 26 
Raspberry sorbet 
 
  

  

     
 

 

     Gluten free 
Been missing out on Italian delicacies? 
Here is your answer... 
We offer Gluten free pizza and pasta 

 
Every day, from 12:00 – 23:00 

 


