أنا جوعان

FEED ME

قل أنا جوعان ولك أرقى األطباق مختارة من رئيس الطهاة

Just say “feed me” & we`ll serve up a selection of chefs favorite dishes
One menu to be selected by the whole table

قائمة أ طباق واحدة اختيارية لكل الطاولة

مزات

MUNCHIES
4 courses

 دورات4

325 per person

 للشخص325

625 with wine pairing

~

~

جوعان
 دورات6

HUNGRY

 للشخص400

6 courses
400 per person
800 with wine pairing

~
~

مجوع

FAMISHED
8 courses

 دورات8

475 per person

 للشخص475

975 with wine pairing

. أجور خدمة10 %  رسوم بلدية و10 %  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي

All prices are in AED and inclusive of a 10% municipality fee & 10% service charge

SNACKS
Wood-fired garlic flat bread, caponata, pistachio & feta (n) 35
Goat’s cheese ‘churros’ truffled honey, goat’s cheese salt 40
Puffed sage & onion crackers, Parmesan aioli 25
Potato crisps, malt vinegar mayonnaise 25

COLD
Italian beef tomato, burrata, 25 years aged balsamic, tomato salt 90
Salad of snow peas, Persian feta, mint & radish 60
Baby gem & radish salad, salted cucumber, avocado purée, horseradish 55
Raw, pickled and salt baked beetroot, chargrilled focaccia 75

المأكوالت الخفيفة
35 ) فستق حلبي وجبنة فيتا (م، كابوناتا،خبز بالثوم من فرن الخشب
40  ملح جبنة ماعز،حلوى تشوروس المصنوعة من جبنة الماعز وصلصة العسل بالفطر
25 صاج مع البصل و ايولي بارمازان
25 رقائق البطاطس مع الخل و المايونيز

المأكوالت الباردة
90  ملح الطماطم،ً عاما25  خل بلسميك معتق لمدة، جبنة بوراتا،طماطم إيتاليان بيف
60  نعناع وفجل، جبنة فيتا الفارسية،سلطة البازالء
55 فجل حار،هريس األفوكادو،خيار مملح،فجل،سلطة جيم
75 شمندر مخلل و مملح مع خبز الفوكاشا المملح

الباستا واألرز
PASTA & RICE
Risotto of cèpes, confit eryngii mushrooms, gremolata, mascarpone 90
Potato gnocchi, roasted pumpkin, wild mushrooms, crispy sage & Parmesan 90
Lemon ricotta tortelloni, Pecorino & rocket pesto, burnt lemon purée, candied pine nuts (n) 85

SOURDOUGH PIZZA

90 ‘‘ريزوتو ميالنيزي
90  ميرمية وجبنة بارميزان،فطر، يقطين محمر،بطاطا نيوكي
85 )ريكوتا تورتيلوني مع ليمون و سلطعون البني مع جبن البكورينو و صلصت روكت (م

الفطائر

Heritage tomato, mozzarella, charred onions, basil, salted ricotta 85
Reblochon cheese, caramelized onions, thyme 75
Roasted mushrooms, Taleggio cheese, cèpe purée, garlic & parsley gremolata 85
Chargrilled courgettes, basil pesto & buffalo ricotta (n) 75

85 )جبنة ريكوتا المملحة (م، جبنة الموزاريال،ريحان،  بصل على الفحم،طماطم
75 وزعتر، بصل ُمحلى،جبنة ريبلوتشون
85 ثوم وبقدونس،هريس الفطر،جبنة تاليجيو،فطر
75 )بيستو الريحان (م، كوسا مشوية على الفحم وجبنة بوفالو ريكوتا

HOT

االطباق الرئيسية الساخنة

“KFC” 95
Braised Roscoff onion, chargrilled parsnips, parsley veloute 110

95 كيه إف سي
110  ومرق البصل االبيض، سافوي الملفوف،فطيرة الكرفس المخبوزة بالملح

All prices are in AED and inclusive of a 10% municipality fee & 10% service charge

. أجور خدمة10 %  رسوم بلدية و10 %  وتشمل،جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي
(ب) بيض *بدون بيض متاح

(n) Nuts

