
 

 
Storia di un angolo di Roma 

 

During the 17th century, more or less one hundred years after the discovery of America, in the 

Roman borough of Trastevere, along a cobble stone street nowadays called via Garibaldi, was 

situated the Pontifical State custom house in charge of collecting wheat duties. At that time, a 

customs officer decided to also improvise a small refreshment station to provide the numerous 

peasants passing by with bread and wine. This is how the events have shaped the origin for the 

destiny and the name of “Antica Pesa”. Soon the place became famous throughout the city of 

Rome and all over Italy, not only for the food, but also for the kind attentions and homage 

rendered to its guests and, moreover, thanks to the unique beauty of the ancient building that 

still shows the charming ambiance of the Roman history. Now, after more than four centuries, 

it has transformed into the marvellous scenario of a garden framing the beautiful summer nights. 

Giving always attention to meet the changing course of the latest trends, the restaurant has the 

culinary agility to anchor the current fashion to the heritage of the rules and quality of the food 

products, maintaining the delicate equilibrium between discretion and popularity. In this way, 

we assure our guests to be present, without appearing. These are the reasons why this restaurant 

has followed the Italian History hosting many kings belonging to the Savoia Royal Family and, 

nowadays, has become the point of reference for the White House in any official dinner of the 

U.S.A. President in Rome. The original customs officer and the modern host both belonging to 

the same family, preserving the historic mission of the place, have been followed by descendants 

known as connoisseurs of taste: the perfection of the proposed cuisine, offered in an ambiance 

enhanced by the beauty of the great artworks and the meticulous attention for each guest, so to 

guarantee an exclusive atmosphere combined with the warmth of a comforting familiarity. Our 

guest, no matter from which movie set arrives, or for how long hasn’t come, is always welcomed 

with a smile, a shake of hand, a delicious meal accompanied by an excellent wine and with the 

warmth of the art surrounding this fascinating angle of Rome. We know well that what the body 

nurtures is not foreign to the soul and that’s why “Antica Pesa” is more than a restaurant. 

 

 التاريخ

خالل القرن  السابع عشر، مائة سنة أكثر  أو  أقل بعد اكتشاف أمريكا، في البلدة الرومانية في عصر  النهضة، بطول  شارع مرصوف بالحجارة 

يسمى اآلن "فيا جاريبالدي" كان يقع منزل  مخصص لبابوي  الدولة املسؤول عن تحصيل رسوم القمح. في ذلك الوقت، قرر  موظف الجمارك 

ارتجال استراحة صغيرة لتقديم الخبز  والنبيذ للعديد من املارة من الفالحين.هذا هيالقصة وراء مطعم "أنتيكا بيسا". وسرعان ما أصبح 

املكان مشهور  في جميع أنحاء مدينة روما وفي جميع أرجاء إيطاليا، ليس فقط لتقديم الطعام، بلللترحيب الحار  ووالء ضيوفه، وبفضل 

الجمال الفريد للمبنى القديم الذي ال  يزال يجسد أجواء ساحرة من التاريخ الروماني. اآلن وبعد أكثر  من أربعة قرون، تحول  هذا االسم إلى 

حديقة رائعة تحيط بليالي الصيف الجميلة. ومن خالل االهتمام الدائم لتلبية الذوق  املتغير، يتمتع املطعم بإحترافية في أعمال الطهي 

لترسيخ جودة املنتجات الغذائية، و الحفاظ على التوازن  الدقيق بين التميز  والشعبية. هذه هي األسباب التي دفعت هذا املطعم إلى إتباع 

التاريخ اإليطالي الستضافة العديد من امللوك الذين ينتمون  إلى العائلة املالكة في سافويا، وفي الوقت الحاضر، أصبح عالمة مرجعية للبيت 

األبيض في أي عشاء رسمي لرئيس الوال يات املتحدة األمريكية في روما. موظف الجمارك األصلي واملضيف الحديث كالهما ينتمي إلى نفس 

قدمة في أجواء معززة بجمال 
ُ
العائلة، في الحفاظ على املهمة التاريخية للمكان، التي اتبعها األحفاد املعروفين بخبراء التذوق:جمال األطباق امل

األعمال الفنية العظيمة واالهتمام الدقيق بكل ضيف، لضمان جو  عصري  بالتوازي  مع دفء األلفة املطمئنة. ضيفنا هو  موضع ترحيب، 

بغض النظر  من أي مشهد سينمائي آتي، نرحب به بود، وبوجبة لذيذة مع النبيذ املمتاز  ودفء الفن املحيط بهذا الركن الرائع من روما. 

 ونعرف جيًدا أن ما يغذي الجسم ليس غريًبا على الروح و هذا سبب أن "أنتيكا بيسا" أكثر  من مجرد مطعم.  

 

 

 



 
PIZZE 

 

 

MARGHERITA                                     60 
Tomato sauce, mozzarella, basil 
 صلصة الطماطم والموزاريال والريحان
 

4 FORMAGGI                                           70 
Mozzarella, taleggio, gorgonzola, 

parmesan 
 بارميزان وجبن غورغانزوال تاليجيو، موزاريال،

 

VEGETARIANA                                    75 
Tomato sauce, mozzarella, grilled vegetables 
 صلصة الطماطم وجبن موزاريال، الخضروات المشوية والفطر
 

VALTELLINA                                       70 
Mozzarella, cherry tomatoes, rocket, 

bresaola, parmesan 
وجبن  الطماطم الطازجة وجبن موزاريال، والروكا، وجبن بريزوال

 بارميزان
 

GRICIA                                                  70 
Mozzarella, beef bacon, pecorino cheese 

 موزاريال، لحم البقر المقدد وجبن بيكورينو
 

PICCANTE                                            70 
Tomato sauce, mozzarella,  

spicy beef salami, pepper, basil 

صلصة الطماطم وجبن موزاريال، سالمي لحم البقر الحارة 

 والفلفل والريحان
 

ASTICE E PORCINI                               120 
Mozzarella , lobster, porcini,  

parmesan, truffle oil 

اللوبستير، موزاريال، الفطر بورسيني، البارميزان وزيت 

 الكمأة
 

 

INSALATE 
 

 

POLPO SU CESTINO CROCCANTE    120 
Grilled octopus, carrots and cucumber 
 سلطة األخطبوط مع الصوص الحلو والحامض
 

MEDITERRANEA                                  50 

Mix leaves, cherry tomatoes, red onion,  

yogurt dressing 

سلطة األوراق الخضراء، والطماطم الكرز والبصل األحمر مع 

 صلصة الزبادي
 

ANATRA CROCCANTE E CAPRINO   110                        

Mix leaves, crispy duck, goat cheese,  

mix seeds, orange dressing 

سلطة األوراق الخضراء، والبط المقرمش، والبذور المخلوطة مع 

 صوص البرتقال
 

POLLO, FAGIOLINI E FUNGHI             95 
Mix leaves, green beans, roast chicken,  

cherry tomatoes, olives, pickles mushroom 
سلطة األوراق الخضراء، والفاصوليا الخضراء، والدجاج المشوي، 

 والطماطم الكرزية والزيتون والفطر المخلل

ZUPPE 
 

 

VELLUTATA                                       80 
Vegetable soup of the day 
 شوربة اليوم
 

GUAZZETTO DI MARE                        110 
Seafood stew and olive oil crostini bread 
 شوربة ماكوالت بحرية

ANTIPASTI 

FRITTURA GAMBERI, CALAMARI E    110 

VERDURE                                                           
Fried prawns, calamari and vegetables 
 مزيج المأكوالت البحرية والخضروات المقلية
 

BRESAOLA E BUFALA AFFUMICATA  125          

IN CROSTA                                                        
Bresaola with warm smoked buffalo mozzarella 

wrapped in crispy pastry 
 بريساوال مع جبن موزاريال الجاموس المدخنة والملفوفة داخل المعجنات
 

BURRATA, PESTO, OLIVE                        130 

POMODORI                                                       
Burrata, basil pesto, olives, tomatoes 
 بوراتا مع زيتون تاجياسكا وبيستو الريحان يقدم مع الطماطم  

TARTARE DI GAMBERI,                  155 

GRANITA AL LIMONE  

Prawns tartare, lemon sorbet 
 منقع الروبيان الخام

CARPACCIO DI MANZO                  115 

RUCOLA E GRANA      
Wagyu beef carpaccio, rocket, parmesan 
 ويجيو كاربيتشيو العجل مع الخل
 

GITA FUORI PORTA                         195 
Charcuterie and cheese platter 
 الجبن تشاركوتيري

(Suitable for two people) 



 

PASTE  

SPAGHETTONI CACIO E PEPE                                                                            

Spaghettoni with pecorino cheese and black pepper  

 السباجيتي مع جبن بيكورينو والفلفل األسود
 

RAVIOLOTTI ALL`AMATRICIANA                                                                   

Homemade pasta stuffed with tomato sauce and bacon 

 المدخن، وصلصة الطماطم ولحم البقر المقدد بروفوال المعكرونة الطازجة محشوة بجبن
 

GNOCCHI GRATINATI, BUFALA, POMODORO, BASILICO                       

Homemade gnocchi, buffalo mozzarella, tomato sauce, basil 

    جينوتشي مع صلصة الطماطم والريحان وموتزريلال الجاموس
 

TAGLIOLINI ASTICE E SUGO DI CILIEGINI                                                

Homemade tagliolini, lobster and cherry tomatoes sauce 

 باكتشيري مع اللوبستر والطماطم الكرزية
 

PENNE ALL`ARRABBIATA                                                                                     

Penne with tomato sauce and fresh chilly 

 أرابياتا: باستا البيننه مع صلصة الطماطم والفلفل الحار الطازج
 

RIGATONI ALLA NORMA                                                                                  

Rigatoni, tomato sauce, fried aubergine and pine nuts 

 باكتشيري في صلصة الطماطم، الباذنجان المقلي والصنوبر والجوز
 

SPAGHETTONI VONGOLE E ZUCCHINE 

Spaghettoni with clams and zucchini 

 معكرونة كوسة الرخويات
 

PENNE AL PESTO DI BASILICO, CAPRINO, POMODORI 

SECCHI      

Penne with basil pesto, goat cheese and sundried tomatoes 

 تاجليوليني طازج مع بيستو جنوة
 

TAGLIATELLE AL RAGU`                                                                              

Homemade tagliatelle with wagyu beef ragout 

 تالياتيلي الطازج مع يخني اغيو للحم البقر
 

 
RISOTTI 

GAMBERI E CARCIOFI                                                                                

Risotto prawns and artichokes 

 ريزوتو مع القريدس وكريم الخرشوف
  

AFFUMICATO AI FUNGHI PORCINI                                                                

Smoked risotto with porcini mushrooms 

 الريزوتو المدخن مع فطر بورسيني
 

ZAFFERANO ZUCCA E PARMIGIANO                                                    

Saffron risotto, pumpkin, parmesan 

 بارميزان وجبن اليقطين مع ريزوتوالزعفران  
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CARNE 
 

 
SCALOPPINA FUNGHI PORCINI           190 

SPINACI       

Veal escallops, porcini mushrooms, spinach 

 اسكالوب لحم العجل مع فطر  بورسيني
 

 

OSSOBUCO E PATATE AL FORNO        195 

Veal ossobuco 

 لحم العجل أوسوبوكو
 

LA MILANESE                                             280 

400g veal bone steak milanese 

 لحم العجل بون ستيك ميالنو400 جرام شريحة
 

FILETTO DI MANZO, CAPONATA         235 

ASPARAGI     

Prime fillet, caponata, asparagus 

 فيليه بالك أجنوس املقدم مع الكابوناتا، والهليون  والبندق
 

CARRE` AL FORNO E PATATE               245 

Grilled lamb rack with cauliflower mousse, 

roasted potatoes 

 رف الضأن املشوي  مع موس القرنبيط والبطاطس املشوية
 

POLLETTO, PIPI E PATATE                    180 

Chicken with peppers and potatoes 

 الدجاج مع األعشاب خدم مع الفلفل سوتيد والبطاطس

FIORENTINA                                           360 

450g Florence style wagyu beef steak 

 فلورنسا بأسلوب البقر  لحم شريحة
 

GRIGLIATA MISTA                                     470 

Mix grilled meat platter 
 مختارات من اللحوم املشوية

PESCE 
 

 
FILETTO DI BRANZINO                                   185 

INSALATA DI FINOCCHI                                                         

Seabass fillet, fennel salad, capers, tomatoes 

 والزيتون الطازجة والطماطم والشمر، الكبر سلطة مع القاروص شرائح
 

POLPO GRIGLIATO                                          180 

SELEZIONE DI PATATE                                                                  

Grilled octopus, potatoes selection 

 البطاطا صوص مع المشوي األخطبوط
 

ORATA AL CARTOCCIO                                 230  

VERDURE GRIGLIATE                                                      

Baked seabream, grilled vegetables 

 والزيتون والكبر الطماطم مع الفرن في المشوي الكامل الدنيس سمك
 

SALMONE, SEDANO RAPA                             185 

ALBICOCCHE SECCHE                                                                  

Salmon, celeriac, dried apricots 

 سمك السلمون مع الكرفس والمشمش
 

PESCATO DEL GIORNO E ARAGOSTA       420                   

Fresh lobster and daily catch 

سرطان البحر الطازج الكامل يقدم مع صوص البارميزان ومجموعة مختارة 

 من المأكوالت البحرية

 

CONTORNI 
55 

 

 

PATATE AL FORNO 

Roasted potatoes 

VERDURE GRIGLIATE 

Selection of grilled vegetables 

ASPARAGI SALTATI AGLIO E OLIO 

Sautéed asparagus, garlic and oil 

BROCCOLI AGLIO E PEPERONCINO 

Sautéed broccoli, garlic, oil and chilly 

SPINACI GRATINATI AL PARMIGIANO 

Gratineed spinach with parmesan cheese 



 

 

 

 

 

 

 

DOLCI 
                 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiramisu’ 
Mascarpone cheese tiramisu 
 تيراموسيو  بجبنة املاسكوربون 
 

Pannacotta 
Vanilla pannacotta 
 بناكوتا الفانيليا
 

Crostata di mango, gelato al cocco 
Mango tart, coconut ice-cream 

  مانجو  فطيرة مثلجات الهند جوزة   
 

Torta al cioccolato morbido 
Soft dark chocolate heart cake 
 كيك الشكوالته الداكنة اللينة
 

 

Trio di cannoli 
Selection of typical Sicilian cannoli 
 مختارات من الكانالوني الصقلي املميز
 

 

 

Baba’ 
Little yeast sponge cakes soaked in a 

citrus syrup, custard, mix berries 
 كاسترد كعكة إسفنجية

 

 

 

Affogato al caffe’ 
Scoop of ice cream floating in espresso 

 مغرفة اآليس كريم العائمة في قهوة اإلسبرسو
 
 

Selezione di gelati e sorbetti  
Ice-cream and sorbets selection 
 مختارات من األيس كريم والسوربيه
 
 

Degustazione 
Selection of 4 of our signature desserts 
 مختارات من اربع أفضل حلوى  نمتاز  بها
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