
60  Bruschetta   

  Balsamic strawberry vinaigrette, fior de latte,  

  avocado,  balsamic glaze   

75  Arugula salad 

  Candied lemon, crispy bacon, tapenade,  

  pine nuts, Parmigiano-Reggiano 

70  Authentic Italian salad 

  Broad beans and fresh artichokes on lettuce  

  hearts, Pecorino, lemon dressing  

95  Mozzarella di Buffalo   

  Buffalo mozzarella, heirloom tomatoes, basil,  

  balsamic salt, vincotto  

120  Wagyu beef carpaccio         

  Australian Wagyu beef, marinated tomatoes,  

  truffle foam, rucola  

85  Lobster arancini   

  Spicy pomodoro sauce, basil aioli oil  

100  Antipasti platter  

  Assortment of five Italian antipasti  

85  Seafood soup   

  Scallops, shrimps, calamari, pesto, garlic crostini  

80  Porcini cappuccino  

  Porcini mushroom soup, truffle foam,  

  porcini crostini  

Appetizers and Soups  الشوربة والمقبالت 
  بروشيتآ  60

   خل بلسم الفراولة, التي دي فيور, آفوكادو, 

 

  سلطة الجرجير  75

 ليمون محآل, اللحم البقري المقدد, تابيناد, صنوبر, جبنة     

  مع الريجيانو  البارمجون  

  السلطة االيطالية االصيلة  70

الفول األخضر والخرشوف الطازج مع الخس مضاف اليها  

        صوص الليمون 

 جبن موزريال دي بافولو   95

  بافولو موزريال, طماطم, ريحان, الملح البلسمي, فينكوتو  

  

 كرباتشيو الواغيو البقري  120

  واغيو اللحم االسترالي, الطماطم المتبلة, رغوة الكمأه,جرجير  

 

 استاكوزا ارنسيني   85

  صلصة البرمودو الحارة, زيت الريحان  

  

 تشكيلة من المقبالت  100

 تشكيلة من خمسة مقبالت ايطالية  

  شوربة بحرية  85

   اسكالوب,روبيان, حبار, بيستو,كروستيني الثوم  

 

 بورشيني كابتشينو  80

 بورشيني حساء الفطر, رغوة الكمأه, كروستيني بورسيني   



85  Azzurro signature ravioli    

  Ricotta, spinach, gorgonzola , candied walnuts  

85  Caramelle  

  Vegetable Bolognese  

75  Fettuccini    

  Black pepper carbonara  

125  Papardelle    

  Braised short ribs, oregano, Parmigiano-Reggiano  

140  Black tortelloni    

  Squid ink, lobster, green asparagus tips, tarragon  

85  Gnochetti   

  Anchovies, garlic, olive oil, chili  

85  Gnocchi   

  Chestnuts, brown butter, thyme  

92  Tagliolini  

  Ragu Bolognese  

80  Penne   

  Pomodoro sauce, Ricotta  

80  Pasta del Giorno    

  Chef’s treat of the day  

85  Risotto Parmesan    

  Mushrooms, herbs, beef bacon foam  

85  Azzurro Risotto    

  Scallops, prawns, lobster, clams  

Pastas and Risottos  المعكرونة و الروزيتو 
  طبق رافيولي ازورو المميز 85

 جبن الريكوتا, سبانخ, جورجونزوال فاندوتا, الجوز 

  حلوى  85

   حلوى بلونيا النباتية   

 فيتوتشيني   75

       الفلفل االسود )كاربونار( 

  بابرديلي  125

   ريجانيو -بارميجيانو  -زعتر بري  االيطاليةاضالع البقر مع التوابل   

  التورتيليني األسود  140

 الطرخون استاكوزا, حبر الحبار المستخلص, ونبات الهليون األخضر, نبات   

 زالبية  85

  سمك االنشوجة, ثوم, زيت زيتون, فلفل حار  

 نيوئكي   85

  كستناء, زبدة محمرة, زعتر  

  تاجليوليني   92

  راجو بولونيا  

 بيىني   80

  صلصة الطماطم, جبنة الريكوتا  

  مكرونة اليوم  80

  االختيار اليومي المميز من الشيف  

 الرز األيطالي مع جبنة البارميجون   85

 فطر, اعشاب مختارة, زبدة اللحم المقدد  

 رز ازورو األيطالي  85

  سكالوب, محار, ربيان, سرطان البحر  

  



340  Tagliata di Fiorentina     

  Steak “Fiorentina”   

100  Capesante  

  Pan- seared scallops, green pea cream, aged balsamic,  

  black olives 

140  Branzino   

  Sea Bass, Puttanesca coulis, lemon potatoes  

175  Veal chop   

  Australian veal chop  

145  Mezzo pollo   

  Half roasted chicken, lemon, rosemary  

185  Lombo d’agnello   

  Lamb loin crusted in mustard herbs,  

  creamy polenta, black truffle tapenade  

190  Costa di manzo rib eye    

  Dry-age rib-eye steak 

290  Filetto di manzo    

  Wagyu beef fillet, artichoke garlic purée, 

   

   

  Sides 

40  Roasted Brocolini with parmesan, roasted garlic,  

  lemon zest  

25  Purée di patate, truffled mashed potatoes  

25  Patate al forno roasted fingerling potatoes, garlic,  

  rosemary 

35  Caponata, toasted pine nuts, piccolo fino basil 

40  Polenta frites  

 

Secondi ثواني 
  فيورنتينا ستيك 340

  "فيورنتينا" ستيك 

 كابيسنتي  100

  اسود زيتون ,معتق بلسم ,الخضرا البازالء كريمة ,اسكالوب   

 

  برانزينو  140

  الليمون مع بطاطس ,بوتانيسكا كوليس ,سيباس سمك 

  العجل لحم  175

  األسترالي العجل لحم  

  األيطالية الطريقة على دجاجة نصف  145

  الجبل اكليل ,ليمون ,مشوية دجاجة نصف  

 انجيلو دي لومبو  185

 تابيندي  كمأه,الذرة  دقيق  عصيدة,واألعشاب  بالخردل  متبل  الضأن  لحم  

  السودة  

   البقري اللحم ضلع  190

  , المعتقة ستيك اي الريب لحمة  

  مانزو دي فيليتو  290

     الثوم وهريس الخرشوف مع البقري واغيو لحم  

   

   

  فورنو   

 الليمون تتبيلة ,مشوي ثوم ,البارميجون جبنة مع مشوي بروكولليني  40

 

  المهروسة الكمأة ,المهوسة البطاطس  25

  الجبل اكليل واعشاب الثوم مع المشوية البطاطس أصابع  25
 

   الريحان مع المحمص السنوبر كابونتآ  35

  الذرة دقيق عصيدة بطاطس  40

 



100  Azzurro     

  Black truffle, porcini, Fontina  

75  Marinara   

  Tomato sauce, oregano, garlic, salt, olive oil  

90  Quattro formaggi 

  Selection of four Italian cheeses  

85  Cremini mushroom & sausage  

  Fior de latte, sausage, garlic, thyme, Pecorino, 

  Gaeta olives, sea salt, olive oil  

80  Bianca   

  Buffalo Mozzarella, Parmesan, garlic herb butter  

75  Calzone Piccante   

  Tomato sauce, Fior de latte, olive oil, chili flakes, 

  sea salt, oregano, Pecorino  

85  Spinach & buffalo ricotta 

  Roasted garlic purée, beef peperoni  

90  Stuffed Pizza  

  Fior de latte, mascarpone, beef bresaola,  
  truffle oil  
 

90  Carbonara  

  Crispy beef bacon, sunny side up egg,  

  Fontina, gruyere 

75  Dolci Dietetici 

  Hazelnut cream, marshmallow, nuts,  

  whipped cream     

696   Royal Pizza 

  Exclusive and rare ingridients  

Pizzas بيتزا  
  ازورو 100

فونتينآ ,بروسيني ,السوداء الفطر كمأة     

  مارينارا  75

زيتون زيت ,ملح ,ثوم ,بريزعتر  ,طماطم صلصة       

 بيتزا األجبان األربعة   90

      تشكيلة من أربعة أجبان ايطالية  

 كريميني المشروم & السجق   85

زهرة الحليب, سجق, ثوم, زعتر, جبن بيكوراينو, زيتون, ملح البحر, زيت   

    زيتون   

 البيتزا البيضآ  80

 جبنة بافولو موزاريال, جبنة البارميزان, زبدة الثوم مع األعشاب   

 بيكانتي  75
صلصة طماطم, زهرة الحليب, زيت زيتون, رقائق الفلفل, ملح البحر, زعتر,   
 بيكورينو   

 

 ريكوتآ السبانخ & البافولو  85

 خليط الثوم المشوي مع ببروني اللحم البقري   

 

  بيتزا محشوة   90

 زهرة فوير دي التيه, جبن مسركبون, بريسوآل اللحم البقري, زيت الكمأه   

 

 كاربونارا   90

 اللحم البقري المقدد, بيض, جبن فونتينا,غرويير   

 

 حمية الدولتشي   75

 كريمة البندق, مارشميلوز, مكسرات, قشطة  

  

 بيتزا ريالي   696

 مكونات خاصة وفاخرة   

  



40  Cioccolato fondente   

  Dark chocolate fondant, basil sorbet, candied tomato  

45  Tartufata orata 

  Rich praline and honey tartufata,  

  22 carat gold leaf  

40  Tiramisu classico 

  The traditional mascarpone cream,  

  coffee-soaked Savoiardi  

35  Meringata con frutti di bosco  

  Italian vanilla meringata, red berries  

 

Desserts لحلوياتا      
    فوندينتي شيوكوالتو  40

    المسكرة والطماطم الريحان شربات مع الداكنة الشوكوالته  

   أوراتا تارتوفاتا  45

   22 عيار الذهب بأوراق المغطاة الغنية والعسل المكسرات تارتوفاتا  

 
  كالسيكو تيراميسو  40
 

   بالقهوة المغمسة بسكويت أصابع مع التقليدية ماسكربوني كريمة 
  

  بوسكو دي فروتي كون ميرينجاتا  35
 

    األحمر التوت مع اإليطالية الفانيليا فطيرة 

 

 

 


