
(V) Vegetarian (N) Contains nuts or traces of nuts  Signature dish Gluten-free selections are available upon request All prices are in Kuwaiti Dinar

ANTIPASTO BAR 

Insalata Di Scampi Marinati   10.000

Marinated langoustines, tomato salad, lemon-thyme-vanilla

Anelli Di Calamari Fritti   7.500

Calamari ring, red spicy pepper aioli dip

Mozzarella Di Bufala (V)   8.000

Bufalo mozzarella, Roma tomato marinated with shallot, basil, tomato coulis

Misticanza di Erbe, Ricotta (V)(N)   7.000

Mix ield greens, caramelized walnuts, ricotta cheese 

Carpaccio Di Manzo Wagyu (N)   11.500

Wagyu marbled beef, mascarpone cheese, black trule paste 

Vitello Tonnato Capperi, Limone e Insalata Croccante   7.500

Roasted grain fed veal, tuna, mayo, caper berries, lemon segments 

Gli Afettati Misti 7.000

Selection of beef bresaola, cured beef, smoked duck breast, rolled beef belly, 
spicy beef salami, beef salami, accompanied with pickled vegetables 

Arancino 6.500

Breaded safron rice, beef ragout, Fior di Latte cheese, sweet peas

Carpaccio Di Rapa Rossa (V)  7.000

Beetroot, young spinach salad, apple balsamic dressing, Gorgonzola cheese

FROM LA BUFALA 

Artisanal Bufalo Mozzarella 6.500

Gem leaves, anchovies and Taggiasca olives

Creamy Burrata 9.500

Cherry tomatoes , capers, oregano and lime peel 

Stracciatella (N) 6.500

Tomato bruschetta, basil pesto 

Ricotta Cheese 6.000

Chili compote and Extra Virgin Olive oil

SOUPS 

Seasonal Vegetable Minestrone (N)(V) 4.000

Pesto bruschetta

Pumpkin, Potato and Porcini Mushroom Soup (V)  5.500

HOMEMADE PASTA

Pennette Arrabiata, Roasted Prawns 12.000

Cherry tomatoes   

Risotto Carnaroli (V) 8.000

Green asparagus 

Casoncelli with Porcini Mushroom (V) 9.000

Butter emulsion, ine norcia black trule

Spaghetti with Cherry Tomato Sauce (V) 6.000

Fresh basil

Rigatoni Carbonara 6.500

Toasted beef bacon, organic eggs, pecorino cheese, crushed black pepper

Hand Cut Tagliatelle with Bolognaise Ragout   7.500

Parmesan cheese mousse

Fregola Pasta   9.000

Crabmeat, lemon and chili 

Potato Gnocchi (N)(V) 7.500

Cherry tomato, bufalo mozzarella and basil pesto

Fettuccine Alfredo   8.500

Butter emulsion, pulled chicken, sweet peas and chanterelle mushrooms

DAI FORNI PIZZERIA 

Margherita (V) 6.000

Tomato sauce, mozzarella ior di latte, basil leaves 

Bufala (V) 7.000

Tomato sauce, bufalo mozzarella, basil leaves 

Pizza Fritta (V)(N) 6.500

Fried pizza dough topped with spicy arrabiata cherry tomato sauce, basil pesto 

Del Mare     9.500

Tomato sauce, mix seafood (mussels, clams, prawns, calamari, octopus), 
garlic, parsley, capers, fresh chili, black ink drizzle

Quattro Stagioni (V) 7.000

Tomato sauce, mushrooms, artichokes, eggplant, zucchini, mozzarella cheese 

Tartufo (V) 11.000

Trule Mornay Veloute, shredded mozzarella cheese, fresh thyme, Black trule 
shavings, Porcini mushrooms powder  

Parmigiana (V) 8.500

Tomato sauce, fried eggplants, bufalo mozzarella, aged Parmesan cheese, basil 

Pepperoni 8.000

Tomato sauce, mozzarella, pepperoni spicy beef salami, jalapeno pepper

Quattro Formaggi 8.000

Tomato sauce, gorgonzola, bufalo mozzarella, goat and smoked cheese

Stracciatella e Pomodorini Datterini 8.500

Stracciatella cheese, ripe baby plum tomatoes, rocket leaves 

Pizza in Teglia, Beef Sausages, Broccolini, Cured Ricotta   9.000 
Potatoes, garlic and fresh chili, sundry tomatoes, bufalo mozzarella

LA CUCINA

Plancha Roasted Sole Fillet 14.500

Asparagus, Mugnaia sauce

Pan Roasted Cod Fillet with Chickpeas     13.500

Chickpea cream, rainbow beets, garlic, chili and olive oil  

Oven-Baked Catch of the Day (for 2 persons) 25.000

Served with cherry tomato, capers, black olives and new potatoes

Grilled Calamari (N) 12.000

Chopped tomato bruschetta, grilled vegetable gratin

Stone Cooked Crispy Baby Chicken   11.000

Wilted spinach and sautéed potatoes 

Veal Chop Cotoletta Alla Milanese   16.000

Rocket and cherry tomatoes salad, double chips potatoes 

Grain Fed Holland Veal Ossobuco with Gremolata, Risotto Mila-
nese     14.000

Sautéed wild mushrooms 

Grilled Beef Tagliata, Black Pepper, Juniper Berry Crust 15.000 
Served with rocket salad, parmesan cheese, balsamic sauce

Dai Forni’s menu is crafted for sharing, ofering an enticing selection of Antipasti, Pizza, Homemade Pasta, and Signature dishes.



جميع اأسعار بالدينار الكويتي اأطباق الخالية من الغلوتين متوّفرة عند الطلب  )ن( نباتي  )م( يحتوي على مكّسرات أو آثار مكسرات   طبق من توقيع الفندق  

مقبات
سلطة دي سكامبي ماريناتي   10.000

روبيان منقوع، سلطة طماطم، ليمون-زعتر-فانيا
أنيلي دي كلماري فريتي   7.500

حلقات كلماري، صلصة الفلفل اأحمر الحار واأيولي
موزاريا من حليب بافالو )ن( 8.000

موزاريا من حليب بافالو، طماطم روما منقوعة بالكراث اأندلسي، ريحان وصلصة طماطم
ميستيكانزا اأعشاب واأوراق، ريكوتا بكعكة البارميزان )م()ن( 7.000

خضروات خضراء مشّكلة، جوز بالكراميل، جبنة ريكوتا ساخنة 
كارباتشيو دي مانزو كوبي )م(    11.500

لحم بقر ماربلد كوبيه، جبنة ماسكربوني، عجينة كمأ سوداء، خضروات خضراء وملح بحر
فيتيللو توناتو كابيري، ليمون وإنسااتا كروكانتي    7.500

لحم عجل مشوي مربّى على الحبوب، تونة معلّبة، مايونيز، توت كبر، شرائح ليمون
تشكيلة لحوم باردة )م(    7.000

بريساوا لحم بقر، لحم بقر مقدد، صدر بط مدّخن، لحم صدر بقر ملفوف، سامي لحم بقر 
بالتوابل، سامي لحم بقر مع خضار مخلّل

أرانشينو    6.500
أرز بالزعفران، راغو لحم بقر، جبنة فيور دي اتيه، بازاء حلوة مع طبقة من فتات الخبز الرفيع

كارباتشيو دي رابا روسا )ن( 7.000
سلطة شمندر مع سبانخ صغير، صلصة بلسميك التفاح، تفاح أحمر، جبنة غورغونزوا 

أطباق من أجبان حليب البافالو
تُقدَم مع زيت زيتون بكر أصلي، بهار فلفل وأوريغانو

موزاريا أرتيزانال من حليب بافالو 6.500
جبنة بوراتا قشدية 9.500

الطماطم الكرزية، الكبر، أوريغانو وقشر الجير
ستراتشياتيا 6.500

بروسشيتا البندورة، بيستو بالحبق
ريكوتا حليب بافالو 6.000

كومبوت الفلفل الحار وزيت الزيتون البكر الممتاز

شوربة
منستروني الخضار الموسمية )م( )ن( 000.٤

مع بيستو بروشيتا
شوربة يقطين، بطاطا وفطر بورسيني )ن(   5.500

باستا معّدة منزليًا
بينيت ارابياتا، روبيان مشوي   12.000

طماطم كرزية 
ريزوتو كارنارولي )ن( 8.000

هليون أخضر 
كازونتشيلي مع فطر بورسيني )ن(   9.000

مستحلب الزبدة، كمأ نورسيا أسود فاخر
سباغيتي مع صلصة طماطم كرزية )ن( 6.000

مع ريحان طازج
ريغاتوني كاربونارا   6.500

بيكون محمص من لحم البقر، كريمة طازجة، بيض عضوي، جبنة بيكورينو، بهار فلفل أسود
تالياتيلي مقّطعة يدويًا مع راغو بولونيز 7.500

مع قشدة بارميزان مخفوقة
فريغوا باستا   9,000

لحم سلطعون، ليمون وفلفل حار 
باستا نيوكي بالبطاطا )ن( )م(   7.500

طماطم كرزية، موزاريا من حليب بافالو وبيستو الريحان
فتوتشيني ألفريدو   8,500 

مستحلب الزبدة، دجاج مسّحب، بازاء حلوة وفطر الشانتريل

بيتزا من فرن الحطب
 كل أصناف البيتزا مصنوعة من أجود أنواع الطحين والتوابل والصلصات، وتُخَبز في فرن الحطب،

لمنحها النكهة والتركيبة المائمتين.

مارغريتا )ن( 6.000
موزاريا فيور دي اتيه، ورق ريحان وصلصة طماطم

بوفاا )ن( 7.000
موزاريا من حليب بافالو، ورق ريحان وصلصة طماطم

بيتزا فريتا )ن( )م( 6.500
عجينة بيتزا مقلية مع صلصة أرابياتا بالطماطم الكرزية والتوابل، بيستو ريحان، جبنة بارميزان، 

كونفيت زيتون أسود وصنوبر
ثمار البحر المتوسط 9.500

ثمار بحر مشّكلة )بلح البحر، بطلينوس، روبيان، كلماري، أخطبوط(، ثوم، بقدونس، كيبر، 
فلفل حار طازج، رذاذ حبر أسود وصلصة طماطم

كواترو ستاجيوني )ن( 7.000
جبنة موزاريا فيور دي اتيه، فطر، خرشوف، باذنجان، كوسى وصلصة طماطم

تارتوفو )ن( 11.000
جبنة فيلوتي قشدية، زعتر طازج، عجينة كمأ ومسحوق فطر بورسيني

بارميجيانا )ن( 8.500
موزاريا حليب بافالو، جبنة بارميزان معتّقة مبروشة، باذنجان مقلي، ورق ريحان 

وصلصة طماطم
بيبروني 8.000

بيبروني سامي بقر متبّل، موزاريا فيور دي اتيه، فلفل حار وصلصة طماطم
بيتزا ٤ أجبان 8.000

جبنة غورغونزوا، موزاريا حليب بافالو، جبنة ماعز، جبنة مدّخنة وصلصة طماطم
ستراتشياتيا وبهارات داتيريني الطماطم   8.5000

جبنة ستراتشياتيا، طماطم برقوقية صغيرة ناضجة، أوراق جرجير
بيتزا في المقاة، نقانق لحم بقر،  بروكوليني مع جبن ريكوتا   9.000

بطاطا، ثوم وبهار فلفل حار طازج، طماطم مجففة، موزاريا من حليب بافالو

من مطبخنا
فيليه سمك موسى مشوي    500.1٤

هليون، صلصة موغنايا
فيليه سمك قد محمر مع حمص   13.500

حمص، شمندر قوس قزح، ثوم، فلفل حار وزيت زيتون
صيد النهار مخبوز في الفرن )لشخصين(  25.000

يُقَدم مع طماطم كرزية، كبر، زيتون أسود وبطاطا جديدة
كلماري مشوي )م(   12.000

بروشيتا طماطم مقّطعة، جراتان خضار مشوية
بيبي تشيكن مشوي 11.000

مع سبانخ متبّلة وبطاطا سوتيه
كستاتة لحم عجل ميانيز 16.000

سلطة جرجير وطماطم كرزية، رقائق بطاطس مزدوجة 
لحم عجل هولندي أوسوبوكو يتغذى من الحبوب مع غريمواتا، وريزوتو 

ميانيز  000.1٤
يمكن إضافة فطر بري سوتيه

تالياتا لحم بقر مشوي مع بهار فلفل أسود وكراست توت العرعر  15.000
سلطة جرجير، جبنة بارميزان، صلصة بلسميك

ُصِممت قائمة طعام داي فورني بما يتيح للضيوف تشارُك اأطباق، وذلك من خال تقديم تشكيلة شهية من المقّبات، والبيتزا، والباستا المعدّة منزليًا، وأطباق من توقيع المطعم.



(V) Vegetarian  (N) Contains nuts or traces of nuts     Signature dish   Gluten-free selections are available upon request All prices are in Kuwaiti Dinar

Dai Forni’s menu is crafted for sharing, ofering an enticing selection of Antipasti, Pizza, Homemade Pasta, and Signature dishes.

ANTIPASTO BAR 

Insalata Di Scampi Marinati   10.000

Marinated langoustines, tomato salad, lemon-thyme-vanilla

Anelli Di Calamari Fritti   7.500

Calamari ring, red spicy pepper aioli dip

Mozzarella Di Bufala (V)   8.000

Bufalo mozzarella, Roma tomato marinated with shallot, basil, tomato coulis

Misticanza Di Erbe, Ricotta (V)(N)   7.000

Mix ield greens, caramelized walnuts, ricotta cheese 

Carpaccio Di Manzo Wagyu (N)   11.500

Wagyu marbled beef, Mascarpone cheese, black Trule paste  

Vitello Tonnato Capperi, Limone e Insalata Croccante   7.500

Roasted grain fed veal, tuna, mayo, caper berries, lemon segments 

Gli Afettati Misti 7.000

Selection of beef bresaola, cured beef, smoked duck breast, rolled beef belly, 
spicy beef salami, beef salami, accompanied with pickled vegetables 

Selezione Di Formaggi Italiani 8.000

Selection of 5 ine Italian cheese accompanied with traditional condiments

Arancino 6.500

Breaded safron rice, beef ragout, Fior di Latte cheese, sweet peas

Carpaccio Di Rapa Rossa (V)  7.000

Beetroot, young spinach salad, apple balsamic dressing, Gorgonzola cheese

FROM LA BUFALA 

Artisanal Bufalo Mozzarella 6.500

Gem leaves, anchovies and Taggiasca olives

Creamy Burrata 9.500

Cherry tomatoes , capers, oregano and lime peel 

Stracciatella (N) 6.500

Tomato bruschetta, basil pesto 

Ricotta Cheese 6.000

Chili compote and Extra Virgin Olive oil

SOUPS 

Seasonal Vegetable Minestrone (N)(V) 4.000

Pesto bruschetta

Pumpkin, Potato and Porcini Mushroom Soup (V)  5.500

HOMEMADE PASTA 

Pennette Arrabiata, Roasted Prawns 12.000

Cherry tomatoes   

Risotto Carnaroli (V) 8.000

Green asparagus 

Casoncelli with Porcini Mushroom (V) 9.000

Butter emulsion, ine Norcia black trule

Spaghetti with Cherry Tomato Sauce (V) 6.000

Fresh basil

Rigatoni Carbonara 6.500

Toasted beef Bacon, organic eggs, pecorino cheese, crushed black pepper

Hand Cut Tagliatelle with Bolognaise Ragout   7.500

Parmesan cheese mousse

Fregola Pasta   9.000

Crabmeat, lemon and chili 

Potato Gnocchi (N)(V) 7.500

Cherry tomato, bufalo mozzarella and basil pesto

Fettuccine Alfredo   8.500

Butter emulsion, pulled chicken, sweet peas and chanterelle mushroom

DAI FORNI PIZZERIA 

Margherita (V) 6.000

Tomato sauce, mozzarella ior di latte, basil leaves 

Bufala (V) 7.000

Tomato sauce, bufalo mozzarella, basil leaves 

Pizza Fritta (V)(N) 6.500

Fried pizza dough topped with spicy arrabiata cherry tomato sauce, basil pesto 

Del Mare     9.500

Tomato sauce, mix seafood, garlic, parsley, capers, fresh chili, black ink drizzle

Quattro Stagioni (V) 7.000

Tomato sauce, mushrooms, artichokes, eggplant, zucchini, mozzarella cheese 

Tartufo (V) 11.000

Trule Mornay Veloute, shredded mozzarella cheese, fresh thyme, Black trule 
shavings, Porcini mushrooms powder  

Parmigiana (V) 8.500

Tomato sauce, fried eggplants, bufalo mozzarella, aged Parmesan cheese, basil 

Pepperoni 8.000

Tomato sauce, mozzarella, pepperoni spicy beef salami, jalapeno pepper

Quattro Formaggi 8.000

Tomato sauce, gorgonzola, bufalo mozzarella, goat and smoked cheese

Stracciatella e Pomodorini Datterini 8.500

Stracciatella cheese, ripe baby plum tomatoes, rocket leaves 

Pizza in Teglia, Beef Sausages, Broccolini, Cured Ricotta  9.000

Potatoes, garlic and fresh chili, sundry tomatoes, bufalo mozzarella 

DAI FORNI CUISINE 
All listed dishes are coming from the Wood Fired Oven and design for sharing concept 

Eggplant Parmigiana (V) 8.000

Tomato sauce, parmesan cheese, mozzarella cheese and basil leaves

Lasagna 12.000

Layers of homemade pasta, beef bolognaise ragout, béchamel, aged Parmesan  

Grain Fed Dutch Veal Ossobuco 
Gremolata, risotto Milanese, sautéed wild mushrooms     14.000

Whole Roasted Black Angus Cross Wagyu Beef Tenderloin  (for 2 

persons)    35.000

Trule mashed potatoes, Wilted spinach, Béarnaise, spiced veal Jus

Suckling Lamb   25.000

Fava beans, black Olives and sweet Peas, olive oil pan jus 

Beef Involtini    13.000

Pecorino cheese, parsley, garlic, sautéed chicory, and white fava bean puree 

Oven-Baked Catch of the Day  (for 2 persons) 25.000

Served with Cherry Tomato, Capers, Black olives and new potatoes

LA CUCINA

Plancha Roasted Sole Fillet 14.500

Asparagus, Mugnaia sauce

Pan Roasted Cod Fillet with Chickpeas     13.500

Chickpea cream, rainbow beets, garlic, chili and olive oil  

Seared Turbot Fillet (N) 15.000

New potatoes, Taggiasca Ligurian olives, artichokes, pine nuts, lemon conit 

Grilled Calamari (N) 12.000

Chopped tomato bruschetta, grilled vegetable gratin

Stone Cooked Crispy Baby Chicken   11.000

Wilted spinach and sautéed potatoes 

Veal Chop Cotoletta Alla Milanese   16.000

Rocket and cherry tomatoes salad, double chips potatoes  

Grain Fed Veal Saltimbocca with Spicy Beef Salami 16.000

Charred eggplant, olives, capers, tomato bruschetta      

Grilled Beef Tagliata, Black Pepper, Juniper Berry Crust 15.000

Served with rocket salad, parmesan cheese, balsamic sauce



جميع اأسعار بالدينار الكويتي اأطباق الخالية من الغلوتين متوّفرة عند الطلب  )ن( نباتي  )م( يحتوي على مكّسرات أو آثار مكسرات   طبق من توقيع الفندق  

مقبات
سلطة دي سكامبي ماريناتي   10.000

روبيان منقوع، سلطة طماطم، ليمون-زعتر-فانيا
أنيلي دي كلماري فريتي   7.500

حلقات كلماري، صلصة الفلفل اأحمر الحار واأيولي
موزاريا من حليب بافالو )ن( 8.000

موزاريا من حليب بافالو، طماطم روما منقوعة بالكراث اأندلسي، ريحان وصلصة طماطم
ميستيكانزا اأعشاب واأوراق، ريكوتا بكعكة البارميزان )م()ن( 7.000

خضروات خضراء مشّكلة، جوز بالكراميل، جبنة ريكوتا ساخنة 
كارباتشيو دي مانزو كوبي )م(    11.500

لحم بقر ماربلد كوبيه، جبنة ماسكربوني، عجينة كمأ سوداء، خضروات خضراء وملح بحر
فيتيللو توناتو كابيري، ليمون وإنسااتا كروكانتي    7.500

لحم عجل مشوي مربّى على الحبوب، تونة معلّبة، مايونيز، توت كبر، شرائح ليمون
تشكيلة لحوم باردة )م(    7.000

بريساوا لحم بقر، لحم بقر مقدد، صدر بط مدّخن، لحم صدر بقر ملفوف، سامي لحم بقر 
بالتوابل، سامي لحم بقر مع خضار مخلّل

تشكيلة من اأجبان اايطالية الفاخرة    16.000
خبز كاراساو، كومبوت الفلفل الحار محلي الصنع، التين ومربى البرتقال المر، بلسم السابا، 

عنب، الجوز المحلى، الكرفس، التفاح اأخضر
إختيار اأجبان اإيطالية   8.000

مجموعة مختاره من 5 أجبان إيطالية فاخرة مصحوبة بتوابل تقليدية   
أرانشينو    6.500

أرز بالزعفران، راغو لحم بقر، جبنة فيور دي اتيه، بازاء حلوة مع طبقة من فتات الخبز الرفيع
كارباتشيو دي رابا روسا )ن( 7.000

سلطة شمندر مع سبانخ صغير، صلصة بلسميك التفاح، تفاح أحمر، جبنة غورغونزوا 

أطباق من أجبان حليب البافالو
موزاريا أرتيزانال من حليب بافالو 6.500

جبنة بوراتا قشدية 9.500
الطماطم الكرزية، الكبر، أوريغانو وقشر الجير

ستراتشياتيا 6.500
بروسشيتا البندورة، بيستو بالحبق

ريكوتا حليب بافالو 6.000
كومبوت الفلفل الحار وزيت الزيتون البكر الممتاز

شوربة
منستروني الخضار الموسمية )م()ن( 000.٤

مع بيستو بروشيتا
شوربة يقطين، بطاطا وفطر بورسيني )ن(   5.500

باستا معّدة منزليًا
بينيت ارابياتا، روبيان مشوي   12.000

طماطم كرزية
ريزوتو كارنارولي )ن( 8.000

هليون أخضر 
كازونتشيلي مع فطر بورسيني )ن(   9.000

مستحلب الزبدة، كمأ نورسيا أسود فاخر
سباغيتي مع صلصة طماطم كرزية )ن( 6.000

مع ريحان طازج
ريغاتوني كاربونارا   6.500

بيكون محمص من لحم البقر، كريمة طازجة، بيض عضوي، جبنة بيكورينو، بهار فلفل أسود
تالياتيلي مقّطعة يدويًا مع راغو بولونيز 7.500

مع قشدة بارميزان مخفوقة
فريغوا باستا   9,000

لحم سلطعون، ليمون وفلفل حار 
باستا نيوكي بالبطاطا )م()ن(   7.500

طماطم كرزية، موزاريا من حليب بافالو وبيستو الريحان
فتوتشيني ألفريدو   8,500 

مستحلب الزبدة، دجاج مسّحب، بازاء حلوة وفطر الشانتريل

بيتزا من فرن الحطب
مارغريتا )ن( 6.000

موزاريا فيور دي اتيه، ورق ريحان وصلصة طماطم
بوفاا )ن( 7.000

موزاريا من حليب بافالو، ورق ريحان وصلصة طماطم
بيتزا فريتا )ن()م( 6.500

عجينة بيتزا مقلية مع صلصة أرابياتا بالطماطم الكرزية والتوابل، بيستو ريحان
ثمار البحر المتوسط 9.500

ثمار بحر مشّكلة، ثوم، بقدونس، كيبر، فلفل حار طازج، رذاذ حبر أسود وصلصة طماطم
كواترو ستاجيوني )ن( 7.000

جبنة موزاريا فيور دي اتيه، فطر، خرشوف، باذنجان، كوسى وصلصة طماطم
تارتوفو )ن( 11.000

الكمأة مورناي فيلوت، جبنة موزاريا، نكهات الكمأة السوداء ومسحوق الفطر بورسيني
بارميجيانا )ن( 8.500

موزاريا حليب بافالو، جبنة بارميزان معتّقة مبروشة، باذنجان مقلي، ريحان وصلصة طماطم
بيبروني 8.000

بيبروني سامي بقر متبّل، موزاريا، فلفل حار وصلصة طماطم
بيتزا ٤ أجبان 8.000

جبنة غورغونزوا، موزاريا حليب بافالو، جبنة ماعز، جبنة مدّخنة وصلصة طماطم
ستراتشياتيا وبهارات داتيريني الطماطم 9.000

جبنة ستراتشياتيا، طماطم برقوقية صغيرة ناضجة، أوراق جرجير
بيتزا في المقاة، نقانق لحم بقر،  بروكوليني مع جبن ريكوتا   8.500

بطاطا، ثوم وبهار فلفل حار طازج، طماطم مجففة، موزاريا من حليب بافالو

أطباق من فرن الحطب
جميع اأطباق التالية تُخَبز في فرن الحطب ويمكن تشاركها بين أكثر من شخص

بارميجيانا الباذنجان )ن( 8.000
بارميزان، موزاريا، ورق ريحان وصلصة طماطم

ازانيا  12.000
طبقات من الباستا المعّدة منزليًا، راغو بولونيز بقري، صلصة بشاميل وجبنة بارميزان

لحم عجل هولندي أوسوبوكو يتغذى من الحبوب مع غريمواتا، وريزوتو 
ميانيز مع فطر بري سوتيه  000.1٤  

شريحة لحم باك أنغوس كاملة مشوية مع فيليه لحم واغيو )لَشخصين(  25.000
تُقَدم مع بطاطا مهروسة بالكمأة، سبانخ متبّل، صلصة بيارنيز، صلصة حب الفلفل مع التوابل

لحم حمل ساكلينغ امب   25.000
فول مدمس، زيتون أسود وبازاء حلوة، صلصة زيت الزيتون وعصارة اللحم

إنفولتيني لحم بقر   13.000
جبنة بيكورينو، بقدونس، ثوم، مع سوتيه هندباء برية وبوريه فول مدمس أبيض

سمك طازج يومي مشوي بالفرن )لَشخصين(     25.000
يُقَدم مع طماطم كرزية، كيبر، زيتون أسود وبطاطا صغيرة

من مطبخنا
فيليه سمك موسى مشوي    500.1٤

هليون، صلصة موغنايا
فيليه سمك قد محمر مع حمص   13.500

حمص، شمندر قوس قزح، ثوم، فلفل حار وزيت زيتون
فيليه سمك ترس مشوي )م(    15.000

مع بطاطا صغيرة، زيتون تاجياسكا ليغوريان، خرشوف، صنوبر وكونفيت ليمون حامض
كلماري مشوي )م(   12.000

بروشيتا طماطم مقّطعة، جراتان خضار مشوية
بيبي تشيكن مشوي 11.000

مع سبانخ متبّلة وبطاطا سوتيه
كستاتة لحم عجل ميانيز 16.000

سلطة جرجير وطماطم كرزية، رقائق بطاطس مزدوجة
سالتيمبوكا لحم عجل مرّبى على الحبوب مع سامي لحم بقر بالتوابل   16.000

باذنجان مشوي، زيتون، كبر، بروشيتا الطماطم
تالياتا لحم بقر مشوي مع بهار فلفل أسود وكراست توت العرعر  15.000

سلطة جرجير، جبنة بارميزان، صلصة بلسميك

ُصِممت قائمة طعام داي فورني بما يتيح للضيوف تشارُك اأطباق، وذلك من خال تقديم تشكيلة شهية من المقّبات، والبيتزا، والباستا المعدّة منزليًا، وأطباق من توقيع المطعم.


