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Menu items may contain or are exposed to

 Tree nut, egg, milk, peanuts, vegan, fish and shellfish.
 
 

For more information, please speak with the manager.

ي ، النباتات , والمحار
قد تحتوي عنارص القائمة علي المكرسات ، البيض، الحليب ، الفول السودا�ن

لمزيد من المعلومات يرجي التحدث مع مدير المطعم



STARTERS 
& SOUPS

starters  & SoupS



والمقبالتالحساء 

الحساء والمقبالت



Soup and starters
Tomato Soup
Tomato cream soup with Basil Pesto and croutons

Soup of the day                                                                           
Enquire about our special soup of the day 
                                                                                                
Crispy Calamari                      
Flash Fried/Spicy Marinara/ Garlic Aioli

Pranzo Crab Cake                      
Lemon/Herb Salad/Avocado/Remoulade 

Burrata And Bresaola                                                                  
Rocket Greens/Roasted Cherry Tomatoes/Balsamic - Fig Jam

Warm Roasted Beets         
Ricotta Cheese/ Crostini/Pine-Nuts/Roasted Garlic/Local Honey Balsamic

27.00

35.00

38.00

40.00

 
40.00

 
 

38.00

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



حساء الطماطم                                                                                                                                          
شوربة كريمة الطماطم مع الريحان البيستو والخبز المحمص

 حساء اليوم
اطلب من النادل لحساءك الخاص                     

 كالماري كریسبي
فالش فراید / سبایسي مارینارا / الثوم آیولي

 كراب برانزو
 السلطعون / سلطة لیمون / هیرب / أفوكادو / ریموالد

 بوراتا وبریساوال
 الجرجیر االخضر / طماطم الكرز المشویه / بلسمك صوص / مربي تین

 البنجر المحمص الدافئ
جبنة الريكوتا / كروستيني / الصنوبر-المكسرات / الثوم المحمص / العسل البلسمامي المحلي

الحساء والمقبالت

27.00

35.00

38.00
 

40.00

 
40.00

 
 

30.00

AED



Salads

Salads



السلطات

السلطات



Salads
House Salad
Baby Greens/Cucumber/Tomato/Carrot/House Vinaigrette

Caesar Salad
Romaine Lettuce/Herb Croutons/Aged Parmesan/Caesar Dressing
Add Chicken 10.00
Add Shrimp 15.00
Add Steak 20.00
 

Chopped Classic Greek
Romaine/Cucumbers/Bell Peppers/Kalamata Olives/Feta/ 
Pepperoncini/ Oregano-Lemon Vinaigrette

Mediterranean Seafood Salad
Poached Shrimp/Grilled Calamari/Blue Crab/
Coriander/Rocket/Lemon

25.00 / 33.00

28.00 / 35.00

38.00 / 46.00

52.00 / 60.00

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



السلطات

 سلطة بیتي
خضراوات صغیره / الخیار / الطماطم / الجزر /الخل البیتي

 سلطة القیصر
خس روماني / خبز كروتونز / جبن بارمیزان / صلصة سیزر

10.00 اضفة دجاج  
15.00 اضافة جمبري  
20.00 اضافة لحم  

 السلطه الكالسیكیة الیونانیة
 رومین / خیار / فلفل حلو / زیتون كاالماتا / فیتا / بیبرونشیني /

صلصة أورغانو-لیمون

 سلطة البحر األبيض المتوسط   للمأكوالت البحرية
جمبري مسلوق / كاليماري مشوي / بلو كراب / الكزبرة / صاروخ / ليمون

25.00 / 33.00

28.00 / 35.00

38.00 / 46.00

52.00 / 60.00

AED



PIZZA

Pizza

Pizzas can also be served 
with vegan cheese instead  

of mozzarella



ا ز بي�ت

زا بي�ت

ز زا مع الج�ب  يمكن تقديم البي�ت

ز موزاريال ي بدال من ج�ب
النبا�ت



PIZZA
Margarita
Tomato/Mozzarella/Basil

Spicy Pepperoni
Tomato/Mozzarella/Spicy Pepperoni

Four Seasons
Tomato/Mozzarella/Bell Pepper/Mushroom/Artichoke/Onion/Rocket Salad

Four Cheeses
Mozzarella/Provolone/Parmesan/Gorgonzola

Seafood
Tomato/Mozzarella/Shrimp/Mussels/Scallops/Basil

30.00

35.00

35.00

38.00

38.00

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



زا بی�ت

مارغريتا 
الطماطم / جبن موزاريال / باسالء

 سبايسي بيبروني
 طماطم / موزاريال / بيبروني حار

 أربعة مواسم
طماطم / موزاريال / فلفل / فطر / خرشوف / بصل / سلطة روكيت

أربعة جبن
 جبن موزاريال / بروفولوني / البارميزان / جورجونزوال

 مأكوالت بحرية
الطماطم / جبن موزاريال / الجمبري / بلح البحر / االسكالوب / باسل

30.00

35.00

35.00

38.00

38.00

AED



Favorites

Favorites



المفضلة

المفضلة



Favorites
Pranzo Burger                            
Crispy Onions/Spicy Sauce/Lettuce/Tomato
Add Cheddar Cheese    4.00
Add Caramelized Beef Bacon   4.00
Add Mushroom   2.00
Add Fried egg     4.00

Roasted Vegetable Wrap             
Garden Vegetables/Olives/Cherry Tomatoes/Rocket/Feta/Hummus

Grass Fed Australia striploin Pizzaiola  
300 grams/Pizzaiola Sauce/Roasted Potatoes/Grilled Asparagus

Linguini Frutti di Mare 
Shrimp/Scallops/Mussels/Calimari/Tomatoes/Chilies/Garlic/Basil/Linguini

Penne Bolognase 
Meat Ragu/Fresh Herbs/Parmasan/Riccota 

Butter Chicken Masala  
Garam Masala/Tomato/Rice/Naan Bread

Vegetable Coconut Curry 
Seasonal Vegetables/Chilies/Coconut Cream/Side of Steamed Rice or Roasted Potatoes

Grilled Australia Lamb Chops 
Asparagus/Mushroom Risotto/Salsa Verde

Pan Seared Seabass
Roasted Vegetable/Spicy Sauce/Fennel- Olive Salad

42.00

38.00

125.00

90.00

65.00

58.00

48.00

85.00

85.00

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



المفضلة
برانزو برغر 

بصل مقرمش / صلصة سبایسي / خس / طماطم
4.00 اضافة جبنة الشیدر    
4.00 إضافة لحم البقر المقدد   
2.00 اضافة الفطر  
4.00 اضافة بیض مقلي   

لفائف الخضروات المحمصه
خضراوات / زیتون / طماطم كرزیة / جرجیر / فیتا / حمص

لحم استرالي ستریبلوین
جرام 300 / صلصة بیتزاولیوال / بطاطس محمرة / هلیون مشوي

النجویني فروتي دیماري
الروبیان / االسكالوب / بلح البحر / كالیماري / الطماطم / الفلفل الحار / الثوم / ریحان / ینغویني

بیني بولونیز
اللحم المفروم/ األعشاب الطازجة / بارماسان / ریكوتا

دجاج ماساال بالزبده
ماساسال / طماطم / رز / خبز بانیني

خضار بالكاري
خضار موسمي / فلفل حار / كریمة جوز الهند / جانب من األرز المطبوخ بالبخار أو البطاطس المحمصة

ریش الخروف االسترالي المشوي
يقدم مع ألهليون / روزوتو مشروم / صلصة البفدونس الخضراء

بان سیباس
خضار مطهو / سبایسي / فینیل - سلطة الزیتون

42.00

 
 

38.00

125.00

90.00

65.00

58.00

48.00

85.00

85.00

AED



DESSERTS

Desserts



الحلويات

الحلويات



DESSERTS
Warm Dark Chocolate Brownie
Signature Dish/with Peanut Ice Cream

Fruit Platter 
Daily Fresh Fruit from around the World

Lemon Meringue Crumble 
French Classic/Sweet and Sour/Presented in a Jar

Raw Vegan Tiramisu 
Plant Base/Lady Fingers/Coco-Coffee Flavor 

Blueberry Cheese Cake 
Graham Cracker Crust/Philadelphia Cheese/Blueberry Compote

Banana Split 
Strawberry, Chocolate and Vanilla Ice Cream/Chocolate Sauce/Nuts/Whipped cream

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT

32.00

30.00

27.00

27.00

27.00

 
32.00

AED



الحلويات
كيكة البراونيز الساخنه

الطبق المفضل / مع آيس كريم الفول السوداني  

 طبق فاكهه
 قطع الفواكه اليوميه الطازجه

مارينغ الليمون    
طازج كالسيكي/ الحلو والحامض / يقدم في جرة 

تيرامسيو نباتي
مكونات نباتيه / أصابع الست / نكهة قهوة 

كيكة الجبنه بالتوت                                                                                                                                       
مقرمشات/ جبن  فيالدلفيا  / صوص التوت البري

 
بانانا سبليت

فراولة ، شوكوالتة ، و آيس كريم فانيليا / صلصة شوكوالتة / مكسرات / كريمة مخفوقة

32.00

30.00

27.00

27.00

27.00

 
32.00

AED



KIDS MENU

KIDS MENU



قائمة االطفال 

قائمة االطفال 



Kids Menu
Chicken Fingers and Fries
With Barbeque Sauce and Ranch

Penne Alfredo
Parmesan/Cream/Butter

Mini Burgers
Lettuce and Tomato on the Side/Cheddar Cheese/Fries

Kids Pizza Margarita
Mozzarella/Tomato/Basil

23.00

20.00

25.00

20.00

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



قائمة االطفال

 اصابع الدجاج والبطاطس
تقدم مع صلصة باربيكيو 

 بينا الفريدو
البارميزان / كريم / زبدة

 ميني برغر
خس وطماطم على جانب / جبنة شيدر / بطاطا مقلية

 بيتزا مارغريتا
جبن موزاريال / الطماطم / باسل

23.00

20.00

25.00

20.00

AED



WINE 
& BEER
Premium Non-Alcoholic  
Selection, Halal certified

WINE& BEER



ه النبيذ والب�ي

ه النبيذ والب�ي

مختارات غ�ي كحولية ، 
معتمدة حالل



Wine & Beer
Scavi & Ray Chardonnay – Italy    
Chardonnay from the north of Italy, fresh hints of apple,  
white flowers and honey

Scavi & Ray Merlot – Italy   
Delicate red wine, flavors of blueberry and black pepper

Scavi & Ray Prosecco – Italy 
A festive sparkling wine, prosecco style, notes of mint,  
green apple and honey

Scavi & Ray Prosecco – Italy 
Piccolo size

Estrella Damn    
A great pils from Barcelona served ice cold

Asahi 0%    
Japanese best beer brewery, crisp taste of dry pills

25.00 / 120.00

25.00 / 120.00

150.00

30.00

22.00

25.00

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



ه مختارات غ�ي كحولية ، معتمدة حاللالنبيذ والب�ي

 سكافي و راي شاردونيه
 شاردونيه من شمال إيطاليا ، تلميحات جديدة من التفاح واألزهار البيضاء والعسل

 سكافي و راي ميرلوت
النبيذ االحمر الدقيق ونكهات التوت والفلفل األسود

 سكافي و راي بروسيكو
نبيذ فوار احتفالي ، نمط بروسيكو ، أوراق النعناع ، التفاح األخضر والعسل

 سكافي و راي بروسيكو 
 حجم صغير

 استريال دام 
 حبوب رائعه من برشلونة الجليد الباردة

 اساهي 0٪
أفضل انواع الجعه اليابانيه ، طعم واضحة من الحبوب الجافة

25.00 / 120.00

25.00 / 120.00

150.00

30.00

22.00

25.00

AED



BEVERAGES

BEVERAGES 



وبات الم�ش

وبات الم�ش



Mocktails FRESH JUICES
Tropical Iced Tea
Freshly brewed black tea, pineapple, passion fruit

Pomegranate Iced Tea
Earl grey tea, pomegranate, sweet almond, lemon

Lemon Grass & Ginger Iced Tea
Green tea, lemon grass, ginger, lemon

Classic Mojito Signature
Lime, mint, soda water, sugar cane

Passion fruit flavor Mojito

Raspberry flavor Mojito

Energy
Banana, apple, orange, honey, ginger

22.00

22.00
 

22.00

26.00

26.00

26.00

25.00

25.00

25.00

27.00

25.00

25.00

25.00

Lemon, Orange, Watermelon,  
Pineapple, Apple, Strawberry
Freshly squeezed on order

Apple Ginger Shooter
Boost your immunity

Green Giant Detox
Apple, celery, spinach, kale, cucumber, 
lime, parsley, ginger

Cleanser
Orange, apple, beetroot, cucumber, ginger

Lemon Mint
Refreshing, sugar on the side

Fresh Boost
Seasonal fruit cocktail

AED AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



العصائر الطازجهالموكتيالت

 شاي ثلجي استوائي
الشاي األسود الطازج واألناناس والباشن فروت

 شاي مثلج بالرمان
شاي إيرل الرمادي ، الرمان ، اللوز الحلو ، الليمون

 شاي الزنجبيل المثلج مع الليمون
الشاي األخضر ، وعشب الليمون ، والزنجبيل ، والليمون

 كالسيك موجيتو )مشروب مفضل(
ليمون والنعناع والمياه الغازية وقصب السكر

موجيتو مع نكهة باشن فروت

موجيتو مع نكهة التوت

 مشروب الطاقه
الموز والتفاح والبرتقال والعسل والزنجبيل

 الليمون والبرتقال والبطيخ واألناناس
 والتفاح والفراولة

معصوره طازجه حسب الطلب

 أبل جينجر شوتر
الليمون والزنجبيل لتعزيز المناعه

 جرين ديتوكس
التفاح ، الكرفس ، السبانخ ، اللفت ، الخيار ، الليمون ، 

البقدونس، الزنجبيل

 كلينزر
البرتقال، التفاح، الشمندر ، الخيار ، الزنجبيل

 ليمون بالنعناع
منعش، السكر على الجانب

 فريش بوست
كوكتيل فواكه موسمية

22.00

22.00
 

22.00

26.00

26.00

26.00

25.00

25.00

25.00

27.00

25.00

25.00

25.00

AEDAED



Cold Beverages WATER
Smoothies
Ice cream and milk
Your choice of flavor, vanilla, chocolate,  
coffee, strawberry

Iced Coffee
Sweet and creamy coffee
Flavors of mocha or caramel or vanilla

Soft drinks
Pepsi or diet Pepsi, Miranda, 7Up,  
Ginger Ale, Tonic, Mountain dew

Red Bull
Energy drink

29.00

 

27.00

 

19.00
 

35.00

STILL WATER

Al Ain – 330 ml
Al Ain – 1 ltr
Acqua Panna – 250 ml
Acqua Panna – 1 ltr

SPARKLING WATER

Al Ain – 330 ml
Al Ain – 1 ltr
Perrier 330 ml
Perrier 750 ml

14.00
22.00
18.00
30.00

14.00
22.00
18.00
30.00

AED

AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



وبات الباردة الم�ش

 سموزي
 اآليس كريم والحليب

اختيارك من النكهات والفانيليا والشوكوالته والقهوة والفراولة

 القهوة المثلجة
 قهوة حلوة وكريمة

نكهات الموكا أو الكراميل أو الفانيليا

 المشروبات الغازية
 بيبسي , دايت بيبسي ، ميرندا ، سفن أب , دايت سفن أب ،

زنجبيل ، تونك ، ماونتن ديو

 ريد بول
مشروب الطاقة

29.00

 
 

27.00

 

19.00

 
 

35.00

المياه

مياه عاديه

مياه فوارة

العين 330 مل                                                                                          
العين 1 لتر                                                                                           
أكوا بانا 250 مل                                                                                             

أكوا بانا 1 ليتر       

العين 330 مل                                                                                         
العين 1 لتر                                                                                           
بيرييه 330 مل                                                                                      

بيرييه 750 مل  

14.00

22.00

18.00

30.00

14.00

22.00

18.00

30.00

AED
AED



Selection of Tea
 
Victoria Breakfast 
Black tea

Tale of Grey 
Earl grey

Jasmine Pearl 
Green tea

The Shimmering Emerald 
Green tea

Yellow Star Chamomile 
Herbal infusion

Crimson Raspberry Solstice 
Fruit infusion 

Moroccan Tea

Selection of Coffee
 
Expresso

Macchiato

Cappuccino

Cafe Latte

Cafe Mocha with  
Belgian dark chocolate

Americano

Turkish Coffee

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

22.00

18.00 / 22.00

19.00 / 23.00

22.00

22.00

24.00

18.00

20.00

AED AED

Prices are inclusive of 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT



اختياك من  القهوةاختيارك من الشاي                                                                    

افطار فيكتوريا شاي األسود                                                                       

تايل اوف غراي إيرل غراي                                                                        

جاسمين بيرل شاي اخضر                                                                       

ذا شيمرينج اميرالد شاي اخضر                                                                 

يلو ستار كاموميل مزيج من االعشاب                                                              

كريمسون راسبيري سولستايس مزيج من الفواكه                                             

شاي مغربي                      

اكسبرسو                                                                                        

ماكياتو                                                                                           

كابوتشينو                                                                                           

كافيه التيه                                                                                          

موكا كافيه                                                                                         

أمريكانو                                                                                                              

قهوة تركي                                                                                        

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

22.00

18.00 / 22.00

19.00 / 23.00

22.00

22.00

24.00

18.00

20.00

AEDAED
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