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اجلس على طاولة الشيف روسو
استمتع

! ا ال دولتشي فيت

فخور بالتراث اإليطالي
في العائالت اإليطالية التقليدية، تدور بعض أفراح

الحياة حول المائدة. في روسو، نسعى جاهدين
إلعادة هذا الشعور بين العائلة واألصدقاء في كل

.وجبة وعلى كل مائدة

طازجة   "إذا        لم.      تكن                                                                                                                                                                                                                  فال      تقدمها"
ئلة روسو.هذا هو وعد عا

(الحياة حلوة)
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روبيان ولحم مقدد

توتوليوني 

ة ص ص خ م ق  ا ب ط أ
أطباق مختارة من قبل الشيف أنتوني روسو

ترافل مشروم أرانشيني 35

كرات أرز محشوة بمعجون الكمأة، فطر بورتوبيللو، جبنة
بروفولون وبيكورينو رومانو.تقدم مع صلصة الفريدو الكمأة..

سلطة باربيكيو ساوثرن 39

دجاج مقلي بدون عظم مقلي بالبقسماط الجنوبي
مغموس بصلصة الباربيكيو ويقدم مع صلصة الرانش.

سلطة دجاج كريسبي 32

خس روماني، دجاج مشوي، فاصوليا حمراء، ذرة حلوة،
طماطم طازجة، خيار، بصل أحمر، ناتشوز مقرمش

وهالبينو. تقدم مع صلصة الرانش.
سلطة شمندر وجبنة فيتا 35

شمندر محمص، أوراق جرجير صغيرة، جبنة فيتا،
طماطم كرزية، أفوكادو مكسييك، شرائح اللوز. تقدم

مع صلصة الخردل بالعسل.
روبيان ولحم مقدد توتوليوني 58

باستا تورتيليني مخبوزة بصلصة كريمة، روبيان جامبو،
لحم بقري مقدد أمرييك، سبانخ صغيرة طازجة، متبله

ومغطاة بجبنة موزاريال ويسكونسن.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة ضريبة القيمة المضافة



ا  ت بورا جبنة 
البومودورو

موزاريال فريتي

افوكادو و
بوكونشيني 

كروستيني

قارلك نوتس

ت ال ب ق م ل ا
ابدأ ببعض المقبالت اإليطالية اللذيذة

أجنحة الجامبو مقلية ومحمصة بصلصة  أجنحة 
بنا الخاصة  روسو 

وينجز فارا ديافلو 48

موزاريال فريتي44
جبنة موزاريال طازجة، مقلية ومغطاة بطبقة رقيقة من

البقسماط، مع صلصة مارينارا روسو محلية الصنع.
افافوكادو و بوكونشيني كروستيني 48

خبز محمص، أفوكادو وجبن موزاريال كرزية طازج،
جرجير طازج، طماطم روما، ريحان وزيت الزيتون

كالماري فريتي 43البكر.
كالماري طري متبل مقلي. تقدم مع صلصة مارينارا

روسو محلية الصنع.
جبنة بوراتا البومودو 59

جبنة بوراتا طازجة، تقدم مع طماطم روما، صلصة
بيستو روسو محلية الصنع، زيت زيتون البكر ودبس

الرمان.

جديد

جديد
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كرات لحم روسوز هوم ميد  39

باذنجان انفولتيني 48

كولي فالور فريتي25

روسوز قارلك نوتس 25

اثنين من كرات اللحم الكبيرة محلية الصنع
لذيذة. تقدم مع صلصة البولونيز روسو.

لفات الباذنجان محشوة بجبنة الموزاريال وجبنة
الريكوتا، يقدم في صلصة كريمة الطماطم.

قرنبيط طازج، مغطاة بعجينة ومقلي، يقدم مع
صلصة روسو مارينارا.

عجينة بيتزا معقودة يدوياً مغموسة بزيت زيتون
بالثوم وأعشاب مغطاة بجبنة بيكورينو رومانو.

تقدم مع صلصة مارينارا روسو.

سيسيليان ارانشيني 25
كرات أرز صقلية محشوة باألعشاب اإليطالية

وصلصة بولونيز بالجبن اللحم.

جديد
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كابريس

سلطة يونانية

دجاج مشوي، خس روماني، شرائح أفوكادو، جرجير، خيار، زيتون
كاالماتا، طماطم روما، جبنة فيتا وبيبرونسيني. تقدم مع صلصة

العسل والخردل.

ة ط ل س
يتم تحضير صلصة السلطة في روسو يدوًيا طازجة يومًيا بزيت الزيتون

الصقلي البكر الممتاز والمكونات الطازجة الممتازة.بعض السلطات
محضرة كما هو موضح أدناه، ما لم يتم اختيار صلصة مختلفة من اآلتي:

سيزر، دبس الرمان والخل، رانش، جبنة زرقاء، صلصة خردل بالعسل.

سلطة سيزر  35
خس روماني، جبنة بارميزان مبشورة، خبز محمص، مغمس بصلصة

سيزر روسو.

إضافة دجاج11 أو روبيان15 

سلطة يونانية 24
خس روماني طازج مع جبنة فيتا وزيتون كاالماتا وخضروات طازجة

وصلصة دبس الرمان والخل الخاصة بروسو.
سلطة دجاج و افوكادو 59

سلطة خيار و جبنة فيتا  38
أعشاب ايطالية طازجة، شرائح خيار مع جبنة فيتا، طماطم روما،

بصل أحمر، زيتون كاالماتا. ممزوجة بزيت الزيتون الصقلي البكر
الممتاز.

سلطة  ميديتيريان  48
خس روماني، خضروات طازجة، طماطم مجففة بالشمس، زيتون

كاالماتا، قلب الخرشوف وجبنة جورجونزوال. مع خل البلسميك 
سلطة  روسوز هاوس   24
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الزيتون البكر وطبقة بلسميك.
سلطة ارتيشوكس و بروكولي  59

خس روماني، الخرشوف ريفي، موزاريال كرزية وبصل أحمر، زعتر
وزيتون منزوع النواة وطماطم كرزية. وخل البلسميك.
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شوربات
شورباتنا محضرة منزلًيا بمكونات طازجة بنكهة إيطالية أصيلة

شوربة توميتو بيزل 26

طماطم روما محمصة وريحان طازج. مطبوخ في
حساء الطماطم الكريمي.
شوربة مينيسترون 26

خضراوات طازجة، فاصوليا كانيليني وباستا بيني، في
مرق الخضار اللذيذ.

شوربة كريمي مشروم 26

شوربة فطر بورتوبيلو مع زيت الكمأ.

شوربة
مينستروني

سلطة سيزر

 شوربة توميتو
وبيزل
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سباغيتي اال
بوتانيسكا

اليكايطاليا نحضر

فيتوتشيني
 الفريدو 

باستا روسو
أطباق شهيرة مصدرها وصفات عائلة الشيف أنتوني روسو

إضافة دجاج11 أو روبيان15

باستا بابارديل مع بولونيز روسو (صلصة لحم) وريحان
طازج

مكرونة بييني ممزوجة بصلصة مارينارا الحارة منزلية الصنع
تتكون من رقائق الفلفل األحمر والثوم وزيت الزيتون البكر.

سباغيتي مع كرات اللحم  52
المعكرونة اإليطالية األكثر شهرة تقدم مع صلصة لحم

بولونيز روسو أو صلصة المارينارا محلية الصنع.

فيتوتشيني الفريدو  54
باستا فيتوتشيني، مغطاة بصلصة بيكورينو رومانو

كريمة روسو.
روسو الزانيرا  58

طبقات المعكرونة الطازجة مع اللحم البقري
المطهو والجبن اإليطالي وبولونيز روسو (صلصة

اللحم)
بيكد زيتي 47

باستا بيني، جبنة ريكوتا، موزاريال ويسكونسن، جبنة
بيكورينو رومانو، ريحان طازج وصلصة مارينارا روسو محلية

الصنع.
بابارديلي اال بولونيز  44

بيني ارابياتا   48

سباغيتي كاربونارا  63
شرائح لحم بقري مقدد وثوم في صلصة بيكورينو

رومانو كريم ومعكرونة إسباجيتي.

جديد

  ريزوتو  روبيان بالليمون   59
الروبيان والخضروات في صلصة الليمون والثوم مع

السبانخ الطازجة.

نيويك مع جبنة بوراتا الطازجة   64
نيويك البطاطس محلية الصنع، صلصة مارينارا ، جبنة

بوراتا وريحان طازج.

بوريني مشروم ريزوتو   72
أرز أربورينو، فطر بورسيني، زيت كمأة وصلصة

بارميزان كريمية.

سباغيتي اال بوتانيسكا   48
باستا اسباغيتي، زيتون كاالماتا ، نبات الكبر ، األنشوجة

وصلصة مارينارا روسو محلية الصنع.
ترافل مشروم رافيولي   72

رافيولي جبنة جامبو مع صلصة كريمة الفطر الكمأة
تقدم مع الجرجير الطازج.

الفريدو شيز تورتيليني  58
مكرونة تورتيليني بالجبنة مع صلصة الفريدو الكريمية

المتبلة.

نيويك مارينارا اور بولونيز   56
نيويك البطاطس محلية الصنع تقدم مع صلصة

مارينارا روسو أو روسو بولونيز (صلصة اللحم)

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

نيويك مع جبنة

 بوراتا الطازجة 

بابارديلي اال
بولونيز
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أطباق روسو الرئيسية
أطباق رئيسية شهيرة مصدرها وصفات عائلة الشيف أنتوني روسو الخاصة

وعد عائلة روسوهذا هو 
دجاج مع 

جبنة بارمزان دجاج بيكاتا

الباستات

 قائمة األطفال
لألطفال من سن 12 وما دون. يقدم مع

مشروب (عصير أو ماء)
باستا لألطفال 27

بيني
فيتوتشيني

سباغيتي
فوسيلي

الصلصات 
مارينارا

صلصة اللحم
الفريدو بالدجاج

زبدة

بيتزا لألطفال  27
كالسيك كيدز مارجريتا

أصابع الدجاج لألطفال 27
تقدم مع البطاطس المقلية

دجاج بيكاتا  68
دجاج بعجينة ومقلي، فطر بوتوبيللو، نبات الكبر طماطم
مجففة. يقدم فوق فيتوتشيني بصلصة الليمون والثوم.

روبيان بيكاتا   52
روبيان مقلي، طماطم روما طازجة. تقدم فوق

معكرونة فوسيلي بصلصة الليمون والثوم.

باذنجان مع بارمزان  58
طبقات من الباذنجان الطازج وجبنة الموزاريال الطبيعية

والريحان. تقدم على طبقة من المعكرونة السباغيتي مع
صلصة مارينارا روسو محلية الصنع.

دجاج مع جبنة بارمزان  68
دجاج مقلي بالبقسماط المتبل، جبنة موتزاريال طبيعية

وجبن بيكورينو رومانو مبشور، ريحان طازج وصلصة
مارينارا روسو محلية الصنع. تقدم فوق معكرونة

السباغيتي.

جديد

روبيان جامبو طازج بصلصة مارينارا الحارة. تقدم فوق
معكرونة باباراديل

دجاج كوتوليتا   52
دجاج مقلي بالبقسماط المتبل، تقدم مع سلطة

مشكلة وخل البلسميك 

روبيان فارا ديافولو  59

دجاج مشوي فيكس   59
صدر دجاج مشوي متبل يقدم مع سلطة ذرة

أفوكادو وصلصة خردل بالعسل.

جديد

جديد

تيكس 
دجاج مشوي
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بيتزا نيويورك ستايل
بيتزا روسو األصلية الشهيرة على طراز نيويورك

 مصنوعة من جبنة ويسكونسن موزاريال والريحان الفاخرة.
12" M

edium - 

Gluten Free Crust 

available

كالسيك نيويورك
كالسيك مارغريتا m48 - l65 - xl190جديد

صلصة بيتزا روسو محلي الصنع، ويسكونسن
موزاريال وريحان طازج.

m50 - l68 - xl200 كالسيك مشوم
صلصة بيتزا روسو محلي الصنع، جبنة ويسكونسن

موزاريال وفطر طازج.

m58 - l82 - xl240 بوفالينا
بافلو موزاريال، صلصة بيتزا روسو محلي الصنع، ريحان

طازج وزيت الزيتون بكر الصقلي.

m54 - l71 - xl225 فيجيتاريان
سبانخ طازج، فلفل رومي، زيتون أسود، بصل أبيض،

طماطم روما، مشروم وجبن موزاريال ويسكونسن
مع صلصة بيتزا روسو محلية الصنع.

جديد

جديد

m57 - l77 - xl209  روسوس  هوت بيبيروني
صلصة بيتزا روسو محلية الصنع، جبنة ويسكونسن

موزاريال، بيبيروني بقري وصلصة سريراتشا الحار
الشهير.

m68 - l86 - xl268 نيويورك فيالج
بيبروني بقري، لحم ديك رومي، لحم بقري إيطالي،

مشروم، زيتون أسود. الفلفل المشوي وجبن موزاريال
ويسكونسين مع صلصة بيتزا روسو محلية الصنع.

m68 - l88 - xl259 مالبيري ستريت
بيبروني بقري، ديك رومي مقدد، لحم بقري إيطالي،
جبنة موزاريال ويسكونسن مع صلصة بيتزا روسو.

m65 - l82 - xl247  دجاج راستيكا
دجاج مشوي مع سبانخ طازجة، ريحان، جبنة فيتا،

طماطم روما، جبنة موزاريال ويسكونسن وصوص زيت
زيتون ثوم صافي.

جديد

جديد

يتم تحضير العجين كل يوم طازج من الدقيق

الطبيعي بالكامل، يعجن يدويًا ومبرم لمدة 6 ساعات

ثم يُخبز في فرن من الطوبالنكهة النصف والنصف

.قابلة للتطبيق فقط مع الحجم الكبير والكبير جًدا

سبايسي
دوبيو بيبروني

هاوايان

12" متوسط - 16" كبيرة- 28" كبيرة جداًبريميم نيويورك بيتزا

هالبينو طازج، دبل بيبروني بقري، جبنة ويسكونسن موزاريال،
فلفل مشوي، جبنة ريكوتا وصوص بيتزا روسو منزلي الصنع.

m65 - l95 - xl272 سبايسي دوبيو بيبروني

موزاريال ويسكونسن، جبنة بوراتا طازجة، جرجير
طازج، زيت كمأة وطماطم كرزية.

m75- l130 - xl335 بورتا و ترافلNew

m73 - l105 - xl285 لحم بريساوال مع تين
لحم بقر بريساوال المقدد، جرجير طازج، مربى التين،

موزاريال ويسكونسن وخل البلسميك.

دجاج مشوي، بصل أحمر، فلفل مشوي، جبنة
موزاريال ويسكونسن، أناناس صلصة باربيكيو حار

دجاج حار، بصل أحمر، جبنة موزاريال ويسكونسن.
صوص بافلو حار وصوص بيتزا روسو منزلي الصنع

مغطاة بصوص الرانش.

m60 - l105 - xl270 اتاليان بيستو
صلصة بيستو روسو محلية الصنع، طماطم روما، جبنة ريكوتا،

قلب خرشوف، جبنة موزاريال ويسكونسن و  جرجير طازجة.

m67 - l85 - xl252  باربيكيو

m67 - l85 - xl252  دجاج تيكس بافلو

m73 - l125 - xl315 مشروم الكمأ 
فطر بورتوبيللو الطازج، صلصة ويسكونسن موزاريال الكمأة

ومعجون الفطر، مغطاة بالجرجير الطازج وزيت الكمأة
m70 - l95 - xl295فروتي دي ماري

m55 - l70 - xl230 هاوايان
أناناس، ديك رومي، موزاريال ويسكونسن وبيتزا

روسو محلية الصنع.
m61 - l77 - xl247 اتش اتش فيجي

سبانخ طازج، خرشوف، بصل أبيض، مشروم، طماطم
روما وجبن موزاريال ويسكونسن بزيت الزيتون الصقلي

البكر وصلصة الثوم.
m69 - l89 - xl247 اتاليان ووركس

لحم بقري مفتت، بيبروني بقري، فلفل مشوي وجبن
موزاريال ويسكونسن مع صلصة بيتزا روسو محلية الصنع.

m52 - l74 - xl255 ميديتاريان
سبانخ طازجة، طماطم رومانية، جبنة فيتا. موزاريال

ويسكونسن، زيتون أسود، زيت زيتون صقلي، صلصة ثوم

روبيان، كالماري، بلح البحر. السبانخ الطازجة والطماطم
المجففة. جبن الموزاريال الطبيعي. ممزوج بزيت الزيتون

الصقلي البكر.

m59 - l89 - xl249 الفريدو ارتيشوك
سبانخ، قلب الخرشوف، جبنة موزاريال طبيعية وثوم

مشوي في صلصة ألفريدو كريمية.

m59 - l89 - xl260 بيل بيس
بيبروني بقري، لحم بقري مفتت إيطالي،

بصل أحمر طازج، فلفل مشوي إيطالي.
بيكورينو رومانو، زيت زيتون بكر وصلصة

ثوم.

New

ترافل 
مشروم

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

جديد

12" متوسط - 16" كبيرة- 28" كبيرة جداً



سندويشات

-2

-3

28"

درهم 190 درهم 63

16"

درهم 63

16"
مربع

خالي من الجيلوتين+15 درهم

"12

درهم 48

بيتزا عمالقة 28" للحفالت 
بيتزا روسو على طريقة نيويورك األصلية

البيتزا مصنوعة من جبنة الموزاريال ويسكونسن واإلضافات الممتازة.
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شرائح جبنة بارزان
 جبنة فتا

شرائح ديك رومي
فلفل رومي محمص

قلب خرشوف 
طماطم طازج
مشروم طازج

جبن جورجونزوال
قرنبيط محمص

سبانخ طازج
زيتون كاالماتا

بروكولي

دجاج مشوي
شرائح كرات اللحم

اللحم اإلطالي مفروم
بيبيروني اللحم

إضافة موزاريال ويسكونسن
قلب خرشوف

طماطم مجفف بالشمس
جبنة ريكوتا

بريساوال اللحم
بورتوبيلو مشروم

بيكون الديك الرومي 
جرجير طازج

بافلو موزاريال

اصنع البيتزا الخاصة بك على طراز نيويورك

صلصات البيتزا المميزة 
الخاصة بروسو

#صلصة بيتزا روسو الخاصة
#صلصة زيت الزيتون و الثوم الصقلي

# مشروم الكمأ
# صلصة الفريدو

اإلضافات 
مصنوع من إضافات فاخرة  ، مواد حافظة ، هرمونات أو نترات

إضافات كالسيكية
5 - 11 - 20

إضافات تقليدية
7 - 12 - 25

إضافات مميزة
11 - 15 - 30

سيتم توزيع جميع اإلضافات على البيتزا ؛ الكمية تعتمد على حجم القاعدة.

#صلصة مارغريتا الكالسيكية
#صلصة الثوم وموزاريال

بصل أحمر
بصل أبيض

هلبينو طازج
فلفل رومي
ثوم محمص

أناناس
زيتون أسود
زيتون أخضر

كرات اللحم بارميزان39
كرات اللحم االيطالية محلية الصنع، صلصة

اللحم روسو وجبن موزاريال ويسكونسن.
دجاج بورتوبيلو 45

دجاج مشوي، سبانخ طازج، فطر بورتوبيللو.
زيت زيتون صقلي، ثوم وجبن موزاريال

ويسكونسن.

باذنجان بالبارمزان 36
بارميزان باذنجان، جبنة موزاريال طبيعية

وصوص مارينارا روسو

مخبوزات طازجة كالزونز

كالزون سترومبولي47
بيبروني بقري، لحم بقري إيطالي، فطر طازج، زيتون

أسود، فلفل رومي أخضر وجبن موزاريال
كالزون كرات اللحم47ويسكونسن.

كرات اللحم محلية الصنع وجبن ريكوتا وجبن
موزاريال ويسكونسن.

كالزون نيويورك 47
جبن ريكوتا ولحم ديك رومي وجبن موزاريال

ويسكونسن.

كالزون على طريقتك 47
اختر ما يصل إلى 3 إضافات من اختيارك. سنضيف

جبن موزاريال ويسكونسن. انظر أعاله لقائمة

زيادة إضافات حسب الرغبة 11 درهم  



ارتيشوك 
اند قارلك

سوهو برجر 49
شريحة لحم بقري طبيعي بالكامل، جبنة جورجونزوال، بصل

مكرمل، إكليل الجبل مغطاة بخس آيسبرغ، طماطم
طازجة، مخلل أجليو وصوص أوليو.

ترافل برجر 55

جست ذا 
بيف برجر

سوهو
 برجر

مزيج من فطر بورتوبيللو، خس، طماطم طازجة، مخلل
ومغطاة بجبن موزاريال نباتي طبيعي في خبز برجر ساخن.

باتون 
مشروم

برجرات نيويورك 
بواسطة الشيف أنتوني روسو جميع المكونات طازجة ولحم

البقر خاٍل من المضادات الحيوية والهرمونات ٪100.
جست ذا بيف برجر 55

لحم البقر لدينا هو 100٪ قطع لحم مفروم طبيعي، مضاد
حيوي وخالي من الهرمونات، 7 أونصات لحم بقري، جبنة

شيدر، لحم بقري مقدد مغطى بخس آيس بيرج، و
الطماطم ومخلالت

لحم بقري طبيعي، جبنة بروفولون، زبدة كمأ بيضاء، زيت
كمأة مغطاة بخس آيس بيرج، في خبز برجر ساخن.

سبايسي باربيكيو برجر 52
شريحة لحم بقري طبيعي، صلصة باربيكيو جبنة دولتشي،

بصل مكرمل، خس آيس بيرج، طماطم طازجة، مخلل
وهالبينو.

برجر دجاج مشوي   45
صلصة باربيكيو، صدور دجاج طبيعية متبل، جبنة شيدر،

بصل أحمر، خس، طماطم طازجة ومخلل.
فيجي برجر 49

برجر دجا ج
 مشوي

خيارات نباتية
ابتكرها الشيف أنتوني روسو باستخدام جبنة الموزاريال النباتية

عجينة بيتزا خالية من الجلوتين + 15 د.إوالخضروات الطازجة فقط.

ارتيشوكس اند قارلك 63
ثوم محمص طازج، صلصة مارينارا روسو المصنوعة يدوًيا،

جبن موزاريال نباتي طبيعي وخرشوف. مغطاة بأوراق
الجرجير واألوريغانو.

اقبالنت اند روستد بيبر بيتزا 60
الفلفل األحمر المشوي، صلصة مارينارا روسو المعدة على

الطريقة المنزلية، جبنة موزاريال نباتية طبيعية بالكامل،
زعتر، باذنجان مقطع، زيتون كاالماتا.

بتون مشروم بيتزا 58
فلفل رومي أخضر ، صلصة مارينارا روسو، جبنة موزاريال

نباتية طبيعية بالكامل، بصل أحمر، فطر وأوريجانو.
سيمبلي شيز بيتزا 55

صلصة روسوس مارينارا وجميع جبنة الموزاريال النباتية
الطبيعية.

جياردينيرا بيتزا 50
باستا بيني، قرنبيط محمص، طماطم روما، كوسة، فطر

بورتوبيللو، سبانخ، زيت زيتون صقلي، صلصة مارينارا
محلية الصنع وريحان طازج.

مشروم اند زوكيني باستا  46
باستا فوسيلي، بصل، مشروم طازج، فلفل أحمر مشوي

وكوسة، تقدم مع جبنة موزاريال نباتية طبيعية.

بيكد فيجان باستا 52
بيني باستا، صلصة مارينارا منزلية الصنع، قرنبيط مشوي،

مخبوزة بجبن موزاريال نباتي طبيعي.

جديد

جديد

جديد

مشروبات غازية كالسيكية 14
بيبسي - بيبسي اليت - سفن اب- ميرندا 

المشروبات
مونفيزو ماء إيطالي 5 - 19

صغير مكربن - عادي
كبير مكربن - عادي

ايس تي 13 
ليمون أو خوخ

باوليتي مشروبات غازية إيطالة22
ليموناتا, بومبيلمو, قازوزا, شينوتو, سبوما بيوندا

كوفي
اسبريسو 13   كابوتشينو 17   كافيه التيه 17

هوت شوكولت 17
خيارات من الشاي 13

كولد كوفي كريم10
جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة ضريبة القيمة المضافة

عصائر طازجة 19
ليموناضة, ليموناضة بالنعناع,عصير برتقال, بطيخ و  أناناس.



 اولد ستايل
 تيراميسو

الحلويات
اولد ستايل تيراميسو 31

كريمة محلية الصنع على الطريقة اإليطالية مع ليدي
فينجرز منقوعة في إسبرسو، مع طبقات من جبنة

الماسكاربوني الطازجة.
قود فاذر سيسيلياكانولي  22

معجنات إيطالية مقرمشة محشوة بجبنة الريكوتا اللذيذة
ورقائق الشوكوالتة.

دارك شوكلت كيك 31
كعكة الشوكوالتة الخاصة بنا مصنوعة من طبقات

الشوكوالتة الرطبة الداكنة مع حشوة الشوكوالتة الكريمية.
روك ساليد براوني  29

براوني خفيف القوام مغطاة بالكراميل اللذيذ بالزبدة،
مكدسة بمكعبات البراوني، جوز البقان المحمص

ومغطاة بحليب الشوكوالتة.
شوكولت بينت بتر ستاك 29

زبدة الفول السوداني الحلوة والمالحة، شوكوالتة الحليب
الخفيفة والكريمة والكراميل بالزبدة، في طبقتين مع

كعكة البراوني الهجينة.
تريبل شوكلت ميلت داون31

كيك شوكوالتة مليء بالفدج، شوكوالتة داكنة و بيضاء،
آيس كريم فانيليا، هوت فادج.

نيويورك شيز كيك31
كريمي جًدا، ناعم جًدا، مع بسكويت غراهام المالح الذي

يجعل تمثال الحرية يبتسم.
سويت ريد فيلفت 29

طبقات من الكيك الريد فيلفيت محشوة ومغطاة بالجبن
الكريمي الذيذ

اميريكان كارتكيك 29
كعكة جزر رطبة مع الزبيب والجوز مع بكريمة ناعمة.

اوريو شيز كيك 31
فطيرة الجبن الكريمية المصنوعة من أوريو.
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  موهيتو

باين ابل
 بارادايز

تريبل شوكلت

ميلت داون 

قود فاذر 

سيسيليا كانولي

سيترس 
سبالش

ل
تي
وك
م
   

 | 
ت  

يا
و
حل
ال
 

موكتيل
ستروبري موهيتو  26

هاند كرافت موهيتو19

سيترس سبالش 19
شراب النعناع، شرائح الليمون، شرائح الليمون،

شرائح البرتقال، أوراق النعناع، والمياه الغازية.
باشن فروت موهيتو 26

أوراق النعناع الطازجة مع هريس فاكهة العاطفة،
والليمون الطازج مغطى بالثلج والمياه الغازية

بيش سن رايز 19
مزيج فاكهة الخوخ االستوائي، عصير الليمون، عصير

التفاح، عصير التوت البري ممزوج بالخوخ الطازج
والمياه الغازية.

أوراق نعناع طازجة مخلوطة بخليط الفراولة
والليمون الطازج والثلج المسحوق والصودا. مغطاة

بالليمون والفراولة الطازجة

نعناع طازج ممزوج بالليمون الطازج وخليط من
الفاكهة المهروسة تقدم مع الثلج والمياه الغازية.

باين ابل بارادايز19
مزيج مثالي من شراب المانجو وشراب النعناع البري

وعصير التفاح وعصير األناناس ومكعبات الثلج.

كالسيك موهيتو 19
أوراق نعناع طازجة مع شراب النعناع البري والليمون

الطازج وقطع الثلج والمياه الغازية.

جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي شاملة ضريبة القيمة المضافة



www.russosuae.com

russosuae   تابعنا عىل

القص  التي تحدث فرقاً

مانجا بيني

تجربة طعام إيطالية خالصة
مائدة العشاء اإليطالية هي أكثر من مجرد مكان لالستمتاع

بأشهى المأكوالت وإشباع الجوع. إنه مكان تتجمع فيه
العائالت لتقدير بعضها البعض وهو رمز للحياة األسرية. يفهم
اإليطاليون السحر الذي يكمن دمج االستمتاع بالحديث الرائعة

ومتعة الطعام والشراب الشهي.

في روسو ، نسعى جاهدين إلعادة خلق هذا اإلحساس بين
العائلة واألصدقاء على كل مائدة. ال يقتصر األمر على الطعام

الذي يحافظ على عودة ضيوفنا. يأتون من أجل تجربة تناول
الطعام في روسو.

(كل جيداً )

اطلب من خالل الموقع اإللكتروني والتطبيق  الخاص بـروسو

."LOVE" واكسب نقاط الوالء

أصبحوا عشاق روسو
تابعنا واكتشف عروضنا األسبوعية


