
MENÙ



Home-made Desserts

CRÊPES

NUTELLA & STRAWBERRY 42 QAR

39 QAR

42 QAR

All served with your choice of melted chocolate

MELTED CHOCOLATE

NUTELLA

CHEESECAKE

NUTELLA & BANANA

39 QAR

40 QARGELATO

CLASSICS

Your choice of melted chocolate

Your choice of gelato (3 scoops)

TIRAMISÙ

CHOCOLATE FONDUE

FRUIT SKEWER

The famous Italian dessert 

Served with your choice of dark, 
milk or white melted chocolate 
and a selection of fruit 

Skewered fresh fruit with your 
choice of dark, milk or white 
melted chocolate 

39 QAR

68 QAR

33 QAR

CHOCOLATE CHEESECAKE

BERRY CHEESECAKE

Served with your choice of dark, 
milk or white melted chocolate

Served with berry compote

39 QAR

42 QAR



Home-made Desserts

MORENA
Cocoa sponge filled with 

dark chocolate cream 

CIOCCOLATITALIANI
Our signature milk chocolate 

and nutella cake 

served with 
vanilla gelato
and melted
chocolate

PANCAKES

FRUIT DELIGHT

CHOCOLATE FONDANT
CAKES

NICCIOLATA 
Chocolate and hazelnut cake 

All served with your choice of melted chocolate
and whipped cream

Served with fresh fruit, white melted 
chocolate and fresh yoghurt with walnuts 
and honey

STRAWBERRIES BERRY COMPOTE HAZELNUTS

5 QAR 5 QAR 5 QAR 10 QAR

44 QAR

NUTELLA

MELTED CHOCOLATE

BERRY COMPOTE

44 QAR

44 QAR

44 QAR

30 QAR

35 QAR

33 QAR

46 QAR

PISTACHIOS

10 QAR

GELATO SCOOP

5 QAR

ADD ON

BANANA

STRAWBERRY AND CHOCOLATE 

MORENA

CIOCCOLATITALIANI

145 QAR

280 QAR

280 QAR



Gelato lab

A flavour explosion: milk cream 
gelato with Nutella, milk chocolate 
gelato, caramel and almond brittle.

GELATO CUPS

Choice of three gelato flavours 
served with two mini cones
filled with white and dark melted 
chocolate (9 scoops)

CIOCCOLATITALIANI

HAPPINESS BOWL

A layered dessert that evokes the 
atmosphere of one of the most
beautiful regions of Italy: the taste 
of the caramel gelato meets our 
pure Pistachio.

The light gelato cup: a multivitami-
nic mix of fresh fruit, homemade 
yoghurt gelato and crunchy muesli.

THOUSAND LEAVES OF SICILY

HEALTHY BOWL

® 

54 QAR

45 QAR

58 QAR

65 QAR

GELATO TO GO 
REGULAR TUB SMALL TUB 130 QAR/Kg 70 QAR/Kg

GELATO SCOOP CHOCOLATE MINI CONE

5 QAR 8 QAR

MELTED CHOCOLATE

10 QAR
WHIPPED CREAM

5 QAR

GELATO CUPS

GELATO CUP
Choice of three gelato flavours, served 
with a mini cone filled with your choice of 
dark, milk or white melted chocolate

LARGE
REGULAR

STRAWBERRY & GELATO  CUP 
Fresh strawberries with your choice 
of gelato flavours 
(2 scoops)

MILKSHAKE
Choose your flavour

BANANA & HONEY SHAKE

38 QAR

45 QAR

26 QAR

26 QAR

35 QAR

ADD ON



Gelato lab

22 QAR
26 QAR

25 QAR
30 QAR

30 QAR
35 QAR

CHOCOLATE 
TEMPTATION

Dark chocolate,
white chocolate
and hazelnuts,
whipped cream.

FRUIT & 
CHOCOLATE 

Dark chocolate,
strawberry and
fresh meringue.

SUMMER SUNSET

CUP
Yoghurt, strawber-
ry,
milk cream and 
whipped cream. 2 FLAVOURS

3 FLAVOURS

CONE

2 FLAVOURS
3 FLAVOURS

CONENUTS

2 FLAVOURS
3 FLAVOURS

HAPPY CONE

Milk chocolate,
salted butter 
caramel and milk 
cream with nutella.

GELATO FLAVOURS

35 QAR

36 QAR
36 QAR

36 QAR

WHIPPED CREAM

5 QAR
GELATO SCOOP

5 QAR 10 QAR

MELTED CHOCOLATE

ADD ON
CHOCOLATE MINI CONE

8 QAR

GOURMET CONES

GELATO COUNTER

MILK CREAM

MILK CREAM
WITH NUTELLA®HAZELNUT

PISTACHIO

SALTED
BUTTER CARAMEL

STRAWBERRY

YOGHURT WITH
MIXED BERRIES

MIXED BERRIES VANILLA

WHITE CHOCOLATE
AND HAZELNUTS

MILK CHOCOLATE
“FINO DE AROMA” 35%

DARK CHOCOLATE
LOS VASQUEZ 75%

COCONUT

CRUNCHY ALMOND
AND CINNAMON

MANGO

PEANUTS AND
CHOCOLATE ITALIAN COFFEESWEET LEMON



Coffee

SPECIAL COFFEE

CHOCOLATE ESPRESSO
White, milk or dark melted chocolate with a 
shot of espresso

MAROCCHINO
White, milk or dark melted chocolate, 
espresso, frothy milk and cocoa powder

CLASSICS

DOUBLE ESPRESSO

AMERICANO

CAPPUCCINO

FLAT WHITE

ESPRESSO

CHOCOLATE LOVERS CAPPUCCINO
Cappuccino with three melted chocolates: 
white, milk and dark

35 QAR

AFFOGATO ALLA NUTELLA 35 QAR

CAPPUCCINO CON FUSO
Cappuccino with a choice of white, milk or 
dark melted chocolate 

32 QAR

A cool blend of co�ee and gelato topped with
whipped cream

FRAPPISSIMO

CLASSIC

CARAMEL

ALMOND BRITTLE

ICED COFFEE

ICED MOCHA

ICED CAFFÈ LATTE

ICED COFFEE

CAFFÈ LATTE

MOCHA

HOT CHOCOLATE

AFFOGATO COFFEE

Gelato drowned in a shot of espresso

SPANISH COFFEE

ICE SPANISH LATTE

COFFEE

LATTE

All time classic favourites Spanish style, with 
condensed milk

ESPRESSO CIOCCOLATITALIANI
Espresso with a sweet coffee cream and 
cocoa powder

ICED CHOCOLATE

ESPRESSO MACCHIATO 

Darjeeling
Jasmine
Breakfast

Mint Green
Earl Grey
Cioccolatitaliani infusion

32 QAR

32 QAR

32 QAR

30 QAR

32 QAR

32 QAR

35 QAR

35 QAR

35 QAR

 35 QAR

35 QAR

32 QAR

32 QAR

25 QAR

DECAF ESPRESSO 25 QAR

30 QAR

30 QAR

30 QAR

35 QAR

30 QAR

35 QAR

35 QAR

35 QAR

35 QAR

TURKISH COFFEE

TEA SELECTION

30 QAR

TURKISH CAPPUCCINO 35 QAR

MILK 30 QAR

26 QAR



Beverage

Italian Hot Chocolate
AFFOGATO CHOCOLATE

STRAWBERRY MOJITO

LEMON MOJITO

LEMONADE

FRESH JUICE SELECTION

LEMON AND MINT

EVIAN - SMALL

EVIAN - LARGE

SAN PELLEGRINO - SMALL

SAN PELLEGRINO - LARGE 

Pineapple
Orange juice

SOFT DRINKS

Pepsi
Diet Pepsi
7 Up

29 QAR
29 QAR

Gelato drowned in hot chocolate
35 QAR

35 QAR

35 QAR

29 QAR

29 QAR

15 QAR

16 QAR

24 QAR

20 QAR

32 QAR

Extra thick hot dark chocolate

Diet 7 Up
Mirinda





القائمة



ً  احللو�ت احملرضة حملیا

٤٢ ر.ق
٤٢ ر.ق
٣٩ ر.ق
٤٠ ر.ق
٣٩ ر.ق

تيراميسو       

فوندو الشوكوالتة                 

سيخ الفاكهة                    

تقدم مع اختيارك من الشوكوالتة الذائبة
النوتيال والفراولة

النوتيال واملوز
الشوكوالتة الذائبة

إختيارك من الشوكوالتة الذائبة                      
اجليالتو

إختيارك من اجليالتو (سكوب عدد ٣)                       
النوتيال

تشيز كيك الشوكوالتة 
تقدم مع اختيارك من الشوكوالتة الداكنة 

باحلليب أو الشوكوالتة البيضاء الذائبة

تقدم مع اختيارك من الشوكوالتة 
الداكنة، باحلليب أو الشوكوالتة 

البيضاء الذائبة ومجموعة من الفاكهة

الفاكهة الطازجة مع اختيارك من 
الشوكوالتة الداكنة، باحلليب أو 

الشوكوالتة البيضاء الذائبة

 احللوى االيطالية الشهيرة

تقدم مع كومبوت التوت
تشيز كيك التوت       

٣٩ ر.ق

٣٩ ر.ق

٦٨ ر.ق

٣٣ ر.ق

٤٢ ر.ق

الكريب 

التشيز كيك 
 

احللويات الكالسيكية 
 



 ٤٤ ر.ق

ً  احللو�ت احملرضة حملیا

البان كيك

مورينا

شوكليت ايتلياني

الكيكفوندانت الشوكوالتة 

نوكشيوالتا

الشوكوالتة الذائبة  
كومبوت التوت 

النوتيال       

 ٤٤ ر.ق
 ٤٤ ر.ق
 ٤٤ ر.ق

فروت دياليت
تقدم مع الفواكه الطازجة، 

الشوكوالتة البيضاء الذائبة والزبادي
 الطازج باجلوز والعسل

تقدم مع اجليالتو 
بنكهة الفانيال 
والشوكوالتة 

الذائبة 
 ٤٦ ر.ق

تقدم مع اختيارك من الشوكوالتة 
الذائبة والكرمية ا�فوقة

كيك اسفنجية بالكاكاو محشوة 
بكرمية الشوكوالتة الداكنة

كيك الشوكوالتة والبندق 

الكيك املميز لدينا محشوة 
بالشوكوالتة باحلليب والنوتيال

 ٣٠ ر.ق

 ٣٣ ر.ق

 ٣٥ ر.ق

قم بإضافة

 الفراولة
٥ ر.ق

 كومبوت التوت
٥ ر.ق

 املوز 
٥ ر.ق

 جيالتو
٥ ر.ق

 الفستق
١٠ ر.ق

 البندق
١٠ ر.ق

فراولة والشوكوالتة      ١٤٥ ر.ق 
مورينا        ٢٨٠ ر.ق 
شيوكوالتي اتالياني    ٢٨٠ ر.ق 



أكواب اجليالتو

شوكليت ايتلياني 

ثاوزند ليف من الصقلية   كوب السعادة 

الكوب الصحي 

جيالتو للطلبات اخلارجية 

كوب من اجليالتو 

كوب جيالتو مع الفراولة     

ميلك شيك        
ميلك شيك باملوز والعسل    

 ج�التو الب  

جيالتو بنكهة كرمية احلليب مع النوتيال، 
جيالتو بنكهة شوكوالتة احلليب

مع الكراميل واللوز

حلوى بنكهة اجليالتو 
بالكراميل والفستق

اختيارك من ثالث نكهات للجيالتو
تقدم مع قطعتني من الكورنيه 

صغيرة احلجم مليئة بالشوكوالتة 
الداكنة والبيضاء (سكوب عدد 9)

اختيارك من ثالث نكهات جيالتو تقدم مع 
كورنيه صغير مليء باختيارك من الشوكوالتة 

الداكنة، باحلليب أو الشوكوالتة البيضاء 

 فراولة طازجة مع اختيارك من اجليالتو 
(سكوب عدد٢)

قم بإضافة
 الكرمية  

٥ ر.ق
جيالتو 
٥ ر.ق

ميني كون بالشوكوالتة
٨ ر.ق

  شوكوالتة ذائبة
١٠ ر.ق

صندوق متوسط احلجم    كيلوغرام / ١٣٠ ر.ق    صندوق متوسط احلجم   كيلوغرام / ٧٠ ر.ق      

 ٥٤ ر.ق

 ٤٥ ر.ق

 ٥٨ ر.ق

 ٦٥ ر.ق

 ٣٨ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٤٥ ر.ق

 ٢٦ ر.ق
 ٢٦ ر.ق

كوب جيالتو خفيف: مزيج متعدد من 
الفيتامينات من الفاكهة الطازجة، 
جيالتو الزبادي واملوسلي املقرمش

قم بإختيار نكهتك املفضلة 

كبير
عادي



الكوب 

كون 

كون  باملكسرات  

كورنيه اجليالتو الفاخرة 

 نكهات اجليالتو

جيالتو كاونتر 

 ٣٥ ر.ق

 ج�التو الب  

شوكوالتة داكنة، 
شوكوالتة بيضاء مع 
البندق، كرمية مخفوقة

مع الكراميل واللوز

شوكوليت
تيمتيشني 

 ٣٦ ر.ق

شوكوالتة داكنة، فراولة 
وميرانغ طازج

الفواكه
والشوكوالتة

 ٣٦ ر.ق

شوكوالتة  باحلليب، 
زبدة مملحة بالكراميل 

والقشطة بالنوتيال

هابي
كون 

 ٣٦ ر.ق

 ٣٥ ر.ق ٣٠ ر.ق

 زبادي، فراولة، كرمية 
احلليب والكرمية 

سمر
سنست 

نكهتني 
ثالث نكهات  

نكهتني 
ثالث نكهات  

نكهتني 
ثالث نكهات  

٢٦ ر.ق٢٢ ر.ق

٣٠ ر.ق٢٥ ر.ق

قم بإضافة
 الكرمية  

٥ ر.ق
جيالتو 
٥ ر.ق

ميني كون بالشوكوالتة
٨ ر.ق

  شوكوالتة ذائبة
١٠ ر.ق

شوكوالتة الداكنة

جوز الهند

لوز مقرمش
كرمية باحلليب بندقمع السينامون

فراولة والنوتيال

فستقتوت مشكلمانغو

قهوة إيطالية الشوكوالتة بالفستقشمام حلو 

فانيال

كرمية باحلليبكراميل مملح بالزبدةزبادي مع توت مشكل

شوكوالتة بيضاءشوكوالتة باحلليب
مع البندق



٣٥ ر.ق

٣٢ ر.ق

٣٢ ر.ق

٣٢ ر.ق

٣٢ ر.ق

٣٢ ر.ق
٣٢ ر.ق

٣٥ ر.ق

٣٠ ر.ق

٣٥ ر.ق
٣٥ ر.ق
٣٥ ر.ق

القهوة اخلاصة

كالسيك            

كراميل            
اللوز        

القهوة املثلجة

 القهوة

كابوتشينو حملبي الشوكوالتة               
كابوتشنيو مع ثالثة أنواع شوكوالتة: شوكوالتة 

بيضاء، شكوالتة داكنة وشوكوالتة باحلليب 

٣٥ ر.ق إسبريسو أفوكادو نوتيال

كابوتشينو كون فيوسو 
كابوتشينو مع ثالثة أنواع شوكوالتة: شوكوالتة 

بيضاء، شكوالتة داكنة وشوكوالتة باحلليب 
إسبريسو بالشوكوالتة 

شوكوالتة بيضاء، شكوالتة داكنة 
وشوكوالتة باحلليب مع شوت إسبريسو 

ماروتشينو
شوكوالتة بيضاء، شكوالتة داكنة 

وشوكوالتة باحلليب، إسبريسو، حليب 
وبودرة الكاكاو 

إسبريسو شوكليت ايتلياني  
اسبريسو مع كرمية القهوة وبودرة الكاكاو

فراببيسيمو
مزيج بارد من القهوة واجليالتو مع كرمية 

مخفوقة

القهوة االكالسيكية  املفضلة لديك على الطراز 
االسباني ، مع احلليب املكثف

موكا مثلجة           
قهوة التيه مثلجة      
قهوة مثلجة              
قهوة أفوجاتو               
جيالتو مع اإلسبريسو

قهوة اسبانية

التيه اسباني 
مثلج       

قهوة                   
التيه               

إسبريسو             
إسبريسو ديكاف         

اسبريسو ماكياتو            
دوبل إسبريسو                 

أمريكانو                    
كابوتشينو                   
فالت وايت                  

كافيه التيه                     
موكا                             

شوكوالتة ساخنة                  
شوكوالتة مثلجة                       
قهوة عربية                              
قهوة تركية                               
كابتشينو تركي                        
حليب                                      
تشكيلة الشاي                                 

دارجيلنغ            أخضر بالنعناع
ياسمني              إيرل غراي 

فطور            شوكليت ايتلياني إنفيوشني

٣٢ ر.ق
٣٢ ر.ق

٣٥ ر.ق

 ٢٥ ر.ق
 ٢٥ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٣٠ ر.ق
 ٢٦ ر.ق

كالسيك      



شوكوالتة أفوغاتو        
مليئة بالشوكوالتة الساخنة

 ٣٥ ر.ق

شو�والتة إیطالیة ساخ�ة
شوكوالتة داكنة ساخنة وسميكة

 املرشو�ت

األناناس           
البرتقال              

موهيتو بنكهة الفراولة          
موهيتو بنكهة الليمون                  

ليموناضة                             
ليمون ونعناع                         

تشكيلة من العصير الطازج 

إيفيان - صغيرة        
إيفيان - كبيرة        

سان بيليغرينو - صغيرة             
سان بيليغرينو - كبيرة                   
مشروبات غازية                         

بيبسي
بيبسي 

دايت
سفن أب

سفن أب 
دايت 

ميراندا 

 ٣٥ ر.ق
 ٣٥ ر.ق
 ٢٩ ر.ق
 ٢٩ ر.ق

 ١٦ ر.ق
 ٢٤ ر.ق
 ٢٠ ر.ق
 ٣٢ ر.ق
 ١٥ ر.ق

 ٢٩ ر.ق
 ٢٩ ر.ق




