
METRE LONG PIZZA
WEDGES + 2L SODA + NUTELLA BITES

متــر ل  بطــو ا  بيتــز
ودجز + سودا 2L + نوتيال بايتس

Party
Combo

AED181

باريت كومبو

Download the SOPRANOS app and

GET A 20% DISCOUNT ON YOUR FIRST ORDER

AIRPORT ROAD - ABU DHABI

UNITED ARAB EMIRATES

ظبــي بــو  أ  - لمطــر  ا ع  ر شــا
ة لمتحــد ا ت  بيــا لعر ا ت  را مــا ال ا

DELIVERY MENU

نزل تطبيق سوبرانوز

وإحصل على خصم %20 على طلبك األول

ديليفري منيو

02 641 8182               050 474 9929 02 641 8182               050 474 9929



Margherita               AED29/44
Tomato sauce and mozzarella, garnished with fresh basil.

Pepperoni               AED34/49
Tomato sauce, mozzarella and pepperoni.

Diavola               AED38/53
Tomato sauce, mozzarella, salami, roasted garlic and chilli flakes.

Vegetarian               AED38/53
Tomato sauce, mozzarella, red onions, capsicum, mushroom, 
tomato, black olives, garlic and Italian herbs.

Rocket               AED42/57
Tomato sauce, mozzarella, rocket leaves, cherry tomato, olive oil 
with garlic and parmesan sprinkled on top.

Supreme               AED42/57
Tomato sauce, mozzarella, minced 
meat, pepperoni, mushroom, green 
pepper, onion, olives and Italian 
herbs.

Alfredo               AED38/53
Alfredo sauce, mozzarella, grilled 
chicken breast and mushroom.

Spicy Chicken           AED42/57
Tomato sauce, mozzarella, grilled 
chicken breast, red onion, spring 
onions, green chili, chili flakes and 
Italian herbs.

BBQ Chicken               AED42/57
BBQ sauce, mozzarella, grilled chicken breast, 
mushroom, onion, green capsicum and diced 
tomato.

Hawaiian               AED38/53
Tomato sauce, mozzarella, smoked turkey and fresh pineapple.

Tuna               AED38/53
Tomato sauce, mozzarella, tuna, onion, olives and Italian herbs.

Chefs Special               AED42/57
Every month Chef Abdu will be creating his monthly special.
Ask him what he’s serving this month!

AED29/44               مارجريتا
صلصة الطماطم، موتزاريال، أوراق الريحان.

AED34/49               ببروين
صلصة الطماطم، موتزاريال، ببروين.

AED38/53               ديافوال
صلصة طماطم، موتزاريال، سالمي، ثوم مشوي، رقائق الفلفل 

األحمر الحار.

AED38/53               بيتزا بالخضار
صلصة الطماطم، موتزاريال، بصل أحمر، فلفل أخضر، فطر، طماطم، 

زيتون أسود، ثوم، أعشاب.

AED42/57               روكت
صلصة الطماطم، موتزاريال، أوراق روكت، طماطم 

كرزية، زيت الزيتون مع الثوم ورشت بارميزان.

AED42/57               سوبريم
صلصة الطماطم، موتزاريال، ببروين، 

فطر، فلفل أخضر، لحم مفروم، بصل، 
زيتون، أعشاب.

AED38/53               آلفريدو
صلصة ألفريدو، موتزاريال، شرائح 

صدر دجاج، فطر.

AED42/57        دجاج سبايسي
صلصة الطماطم، موتزاريال، شرائح 

صدر دجاج مشوي، بصل أحمر، 
فلفل أخضر، بصل أخضر، رقائق 

الفلفل الحار، أعشاب.

AED42/57               باربكيو
صلصة الباربكيو، موتزاريال، شرائح صدر دجاج، 

فطر، بصل، فلفل أخضر، طماطم مكّعبات.

AED38/53               هاواين
صلصة الطماطم، موتزاريال، حبش مدخن وقطع من األناناس

AED38/53               تونا
صلصة الطماطم، موتزاريال، تونا، بصل أحمر، زيتون أسود، أعشاب.

AED42/57               شيفس سبيشل
اسأل شيف عبدو شو الطيب هالشهر؟

Chicken Caesar Salad               AED32
Home-made Caesar dressing drizzled over grilled chicken and 
iceberg lettuce, topped with oven baked croutons.

Garden Salad               AED28
Iceberg lettuce, cucumber, cherry tomato, olives and onion tossed 
in vinaigrette dressing.

Garlic Bread (add cheese for aed5)               AED18
Topped with our home-made garlic butter and a side of marinara.

Bruschetta (4 pieces)               AED24
Crispy French bread topped with diced tomato and mixed herbs.

Potato Wedges               AED18
Served with our home-made marinara sauce.

Mozzarella Sticks (6 pieces)               AED26
Breaded mozzarella sticks served with our home-made marinara 
sauce.

Chicken Wings (8 pieces)               AED36
Buffalo or BBQ wings and a side of our home-made garlic mayo.

SIDES & SALADS

DESSERT

Nutella Chocolate Calzone               AED28
It tastes even better than it sounds!

Nutella Bites               AED28

DRINKS

Al Ain Water               AED5
Still or Sparkling

Fresh Orange Juice                AED14

Soda               AED8
Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite

Nespresso               AED12

WOOD-FIRED PIZZA

AED18          (.جبنة إضافية 5 د.إ) خبز بالثوم
خبز فرنسي مقرمش مع الزبدة بالثوم الطازجة و مع صلصة المارينارا.

AED24          (4 قطع) بروسكيتا
خبز فرنسي مقرمش مع طماطم مقّطعة إىل مكّعبات وأعشاب.

AED18          بطاطا ودجز
مع صلصة المارينارا الشهية.

AED26          (6 قطع) موتزاريال ستكس
أصابع الموتزاريال المقرمشة مع صلصة المارينارا.

AED36          (8 قطع) أجنحة الدجاج
أجنحة شهية يف صلصة البفالو أو الباربكيو مع صلصة الثوم.

AED32          تشيكن سيزر
شرائح دجاج مشوي، خس ايسبرغ، جبنة البارميزان و قطع خبز محمصة 

مع صلصة السيزر الخاصة بنا.

AED28          جاردن
خس أيسبرج، طماطم كرزية، خيار، بصل، فلفل أخضر، زيتون أسود، مع 

صلصة فينجريت.

مقبالت وسلطات

الحلويات

AED28          نوتيال شوكولت كالزوين
إنها أطيب مما تتصّور!

AED28          نوتيال بايتس

بيتزا على الحطب

مشروبات

AED5          مياه العين
طبيعية أو سباركلنج

AED14          عصير برتقال طازج

AED8          سودا
كوكا كوال ، كوكا كوال  اليت، فانتا، سبرايت

AED12          نسبريسو

Choose your base:

Tomato     or     Alfredo     or
Home-made Marinara     or     BBQ

Choose your toppings
(FIRST 3 TOPPINGS FREE - AED3/5 PER EXTRA TOPPING):

 إختار الصلصة:
الطماطم أو الفريدو أو مارينارا أو باربكيو 

اختر مكوناتك: 

EXTRA DOUGH

EXTRA MOZZARELLA

PIZZA SAUCE

PARMESAN

TOMATO SLICES

MUSHROOM

SPRING ONION

RED ONION

ROASTED GARLIC

OLIVES

CHERRY TOMATO

 AED3/5  عجينة اضافية

 AED3/5  موزاريال اضافية

  AED3/5  صلصة البيتزا

 AED3/5  بارميزان

 AED3/5  شرائح الطماطم

 AED3/5  فطر

AED3/5  بصل أخضر

AED3/5  بصل أحمر

AED3/5  هاالبينيو

 AED3/5  ثوم مشوي

AED3/5  زيتون

CAPSICUM

JALAPEÑO

ROCKET

PINEAPPLE

MARINARA SAUCE

PEPPERONI

MINCED MEAT

SALAMI

TURKEY

GRILLED CHICKEN

TUNA

AED3/5  طماطم كرزية

AED3/5  الفليفلة

 AED3/5 روكت

AED3/5 أناناس

 AED3/5 مارينارا

 AED3/5 ببروين

AED3/5 لحم مفروم

 AED3/5 سالمي

AED3/5 حبش

 AED3/5 دجاج مشوي

 AED3/5 تونا

CREATE YOUR

PIZZA
بيتزا على ذوقك

AED42/57

AED46          بيني أرابياتا
صلصة أرابياتا حارة مع ثوم وصلصة الطماطم وجانب من خبز الثوم والجبن 

البارميزان.

AED52          الزانيا
صلصة بولونيز مع اللحم وكريمة البشاميل وجانب من خبز الثوم والجبن 

البارميزان. 

AED48          سباغتي بولونيز
صلصة بولونيز مع اللحم محّضرة على األصول! وجانب من خبز الثوم 

والجبن البارميزان.

AED48          بيني ألفريدو
صلصة ألفريدو مع شرائح الدجاج المشوي و فطر طازج وجانب من خبز 

الثوم والجبن البارميزان.

AED32          ذا ماك
ماك اند تشيز األصلي. (أضف فليمن شيتوز 5 د.إ.)

باستا

Penne Arabiata               AED46
Zesty, spicy Arabiata sauce, a garlic punch mixed with home-made 
tomato sauce, a side of garlic bread and freshly grated parmesan. 

Lasagna               AED52
Delicious bolognese meat sauce, topped with our home-made bé-
chamel cream, a side of garlic bread and freshly grated parmesan.

Spaghetti Bolognese               AED48
Bolognese sauce made the way it should be! and a side of garlic 
bread and freshly grated parmesan. 

Penne Chicken Alfredo               AED48
Creamy Alfredo topped with grilled chicken breast strips, fresh 
mushroom, a side of garlic bread and freshly grated parmesan.

The Mac               AED32
Our original, special, creamy, cheesy, home-made Mac&Cheese. 
(Add Flamin’ Cheetos for aed5)

PASTA

VAT INCLUDED IN PRICES األسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة


