A la Carte Menu
Casa Mia Restaurant
Lunch & Dinner from 12:30-23:00H

Salad
Caesar Salad

180

قائمة االطفال

Marinated grilled chicken breast, anchovies and garlic dressing, Parmesan cheese and
croutons

150

Niçoise Salad

150

290

Fresh green beans, tomatoes, red onion, cucumber, potatoes ratte, bell
peppers, kalamata olives, fresh tuna, boiled egg, French dressing

Garden Green Salad

150

200
240

Chicken breast, tomatoes, turkey ham, egg, lettuce and mayonnaise,
Served with French fries

280

طبق الجبن
تقدم مع مربي التين والبسكويت والفواكه المجففة

110

8oz beef burger with cheese, tomato, lettuce and onions, Accompanied with coleslaw and
French fries

Smoke Salmon

مكرونه بينا بالجبن و الصوص االبيض

الحلويات

Appetizer & Sandwich

Cheese Burger

االعشاب الطازجة والبطاطس المقلية, اصابع السمك تقدم مع المايونيز

120

Fresh green salads marinated with French dressing

Traditional Club Sandwich

قطع الدجاج ناجتس مع البطاطس المقلية و صوص التارتار

تيراميسو
 قهوة اسبريسو وبسكويت، ماسكاربون

240
110

سلطة فواكه طازجة

40

بوله آيس كريم

110

حلويات فرنسيا من كافيه لو مادلين

Sliced Turkey, French gruyere cheese, seasoning with a tasty béchamel on crispy toasted
bread and French fried

110

كريم كراميل مع الفواكه

Meat of the day with Garnish

380

150

شوكوالت فون دانت مع ايس كريم فانيليا

Fish of the day with Garnish

350

Soup of the day

120

Smoke salmon with lemon sour cream, capers, brown toast bread

Hot Oriental Mezzeh

260

Kibba, cheese and meat sambussek, local sausage, wine leaves, served with tahina sauce

Croque Monsieur

All the prices by EGP and subject to the service charge and all government taxes

220

جميع األسعار بالجنيه المصري وتخضع لرسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية

السالطات
180

سالطة سيزر

Kids Menu

صدورالدجاج المتبلة مع أالنشوجة ،ثوم ،جبنة بارميزان و خبز محمص

290

نسواز سالطة

Served with French fries and light yogurt tartar sauce

فاصوليا خضراء طازجة ،طماطم ،بصل أحمر ،خيار ،بطاطس راتيه ،فلفل رومي ،زيتون
كاالماتا ،تونة طازجة ،بيض مسلوق مع الصوص الفرنسي

سالطة خضراء

150

Homemade Chicken Nuggets

120

Fish Finger

150

Mayonnaise sauce with fresh herbs and French fries

سلطلة خضراء طازجة متبلة بالصوص الفرنسي

150

Penne with cheese and white sauce

المقبالت و الساندوتشات
كلوب ساندوتش التقليدي

240

صدورالدجاج مع الطماطم ،لحم الديك الرومي ،بيض ،خس ،مايونيز مع بطاطس مقلية

برجر بالجبن

Sweet Temptations
280
200

برجر مع الجبن ،الطماطم ،الخس والبصل يقدم مع سلطة كول سلو و البطاطس المقلية

سمك السامون

Assorted 4 kinds of cheese served with figs-chutney and dried fruits

240
110

سمك السلمون المدخن مع الليمون ،الكريمة الحدقة  ،الكبري  ،خبز التوست البني

Cheese Platter

Tiramisu
Mascarpone, espresso coffee and biscuit

المازات الشرقية الساخنة

260

110

Fresh Fruit Salad

40

Ice Cream per Scoop

110

French pastry from la Madelaine

110

Cream Caramel with Seasonal Fruits

150

Chocolate Fondant

كبيبة ،سمبوسك جبن ولحم ،سجق شرقي ،محشى ورق عنب مع سلطة الطحينة

220

كروك مسيو
شرائح التركي مع الجبن الفرنسي  ،بشاميل على الخبز المحمص المقرمش والبطاطس
المقلية

طبق اليوم من اللحم

380

طبق اليوم من السمك

350

شوربة اليوم

120
جميع األسعار بالجنيه المصري وتخضع لرسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية

with vanilla ice cream And red berry coulis

All the prices by EGP and subject to the service charge and all government taxes

Main course
450

Salmon filet
Roasted salmon served with sautéed vegetables, rice with almond and
sauce confit lemon

الطبق الرئيسي
450

550

Beef Tenderloin
8oz prime beef tenderloin with black pepper sauce, served with sautéed
potatoes and vegetables
Marinated breast with fresh herbs, lemon, served with seasonal
vegetables, saffron rice with nuts and dry raisin, sauce chicken jus and
hoisin

 يقدم مع بطاطس وخضارسوتيه،لحم بقري تندرلوين مع صوص الفلفل األسود

290

480

360

250

Tomato sauce, mozzarella cheese, mushrooms, bell peppers and onion

250

Tomato sauce, mozzarella cheese, beef salami and chili

Formaggi [V]

ضلع ضأن
 بطاطس مهروسة و صوص ثوم، اللحم الضأن مخبوز يقدم مع بازالء خضراء

بيتزا

Pizza
Diavola

اللحم البتلو

480

Baked Lamb Rack, green peas, mash potatoes and garlic sauce

Vegetarian [V]

صدر دجاج مشوي

 تقدم مع األرز البسمتي،  كريمة،  مشروم، شرائح اللحم السوتيه مع البصل

Sautéed Veal strip with onion, mushroom and cream, served with
basmati rice

Roasted Lamb Rack

بيف تندرلوين

 يقدم مع،  صوص الدجاج وصوص الهويسين،  الليمون،صدرمتبل باالعشاب
 المكسرات والزبيب الجاف،الخضروات الموسمية واألرز بالزعفران

360

Veal Fricasser

 األرز باللوز وصوص الليمون،سمك السلمون المشوي يقدم مع خضار سوتيه

550
290

Grilled Chicken breast

سلمون فيليه

خضروات

250

 فلفل حلو وبصل،  مشروم، صلصة الطماطم مع جبنة موتزاريال

دافيوال

250

 سالمي بقري و فلفل حار، صلصة طماطم مع جبنة موتزاريال

250

250

240

240

فورماجي
 أنواع من الجبن4 صلصة الطماطم مع

Tomato sauce and 4 kind of cheeses

Margarita [V]

 جبنة موتزاريال و أعشاب طازجة، صلصة طماطم

Tomato sauce, mozzarella cheese and fresh herbs

290

Seafood

290

مكرونه

Pasta
290
200

Rice noodles Chinese style, with white cabbage, carrots, celery,
Soya sauce, sesame oil, green onions and fries garlic

Spaghetti Al Bolognese or al Pomodoro
with Neapolitan Bolognaise sauce or Italian tomato sauce
All the prices by EGP and subject to the service charge and all government taxes

الماكوالت البحرية
 مكس الماكوالت البحرية و زيتون،  جبنة موتزاريال، صلصة طماطم

Tomato sauce, mozzarella cheese, marinated mix seafood and olive

Penne Seafood
Penne with mix seafood, cherry tomatoes, creamy garlic sauce
Rice Noodles Pasta – Gluten Free

مارجريتا

210

290

مكرونه بينا الماكوالت البحرية
 كريمة مع صوص الثوم،  طماطم شيرى، مكرونه مع الماكوالت البحرية

200

مكرونة نودلز االرز – خالي من دقيق القمح
 زيت سمسم،  صويا صوص،  كرفس، جزر، علي الطريقة الصينية مع الكرنب االبيض
بصل اخضر مع الثوم

210

اسباجيتي البولونيز أو البومودورو
مع صلصة نابوليتان بولونيز أو صلصة الطماطم اإليطالية
جميع األسعار بالجنيه المصري وتخضع لرسوم الخدمة وجميع الضرائب الحكومية

