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CATERING AND EVENTS
A Delicious Italian solution

FOR MORE INFORMATION GET IN TOUCH
WITH A MEMBER OF OUR STAFF

From small meetings to large conferences, birthdays, parties and 
everything in between. An expert team bring their talent and pride to 
your events, delivering delicious quality cuisine and unique catering 
options to your boardroom, party, celebration or office. Menus can be 
designed to suit every occasion and event whether that be a simple 

working lunch or a sensational celebration.



Calamari Fritti
Crispy fried breaded calamari rings, served with a Marie Rose dip (S,E (Trace))

Oven-Baked Garlic Bread
Rocco’s classic dough baked with garlic, olive oil and rosemary 
(add mozzarella or parmesan I AED 8)

Bruschetta
Crispy Ciabatta topped with fresh tomatoes, chopped garlic, onions 
and basil

Mozzarella Fritta
Thick, creamy slices of mozzarella, breaded and shallow fried.Served 
with a choice of homemade tomato salsa or smoky BBQ dip (E (Trace))

Seasoned Potato Wedges
Crispy fried potato wedges, lightly seasoned. Served with a choice 
of smoky BBQ or sweet chilli dip

Burrata Pugliese
Creamy Burrata cheese, with toasted baguette, fresh rocket leaves, 
and cherry tomatoes. Served with homemade pesto and sweet 
balsamic (D)

Homemade Chicken strips
Juicy, tender and succulent chicken strips, homemade with fresh 
chicken breast, marinated with Italian herbs, breaded and shallow 
fried. Served with a choice of smoky BBQ or sweet chilli dip  (E (Trace))

Tomato and Basil soup
Our classic tomato soup is home-made with ripe plum tomatoes 
and mixed garden legumes for excellent flavor, seasoned with olive
oil and basil and served with a side of crispy garlic bread (N (Trace))

Antipasti misto
A combination of our classic appetizers - Garlic bread and 
mozzarella, homemade chicken strips, mozzarella fritta, seasoned 
potato wedges

THE HOME OF AUTHENTIC ITALIAN CUISINE
Pizza Di Rocco is an award winning, traditional and authentic Italian Pizzeria serving Italian Pizzas & Italian 
classics. Our focus is on truly homemade cuisine using classical preparation methods and the highest quality 
ingredients sourced from around the world.

Antipasti

AED 34

AED 17

AED 28

AED 28

AED 25

AED 69

AED 29

AED 26

AED 92

Vegetarian Vegan Spicy

All prices include VAT. Please notify our team of any known allergies.

ALLERGEN INFORMATION
 N - Nuts    I    E - Egg    I    D - Dairy    I    S - Shellfish



. Chili Flakes. Fresh Basil 
      (AED 5). Mixed herbs. Oregano

. Garlic. Green Chili. Mixed pepper

. Bresaola. Roast Chicken. Smoked 
       Turkey Breast. Tuna

All salad bowls start with fresh mixed Italian greens and your choice of our signature homemade salad dressings. All our vegetables 
are carefully sourced and are freshly prepared each day.

Insalata Rocco’s salads are prepared fresh to order. We use a mixture of fresh Italian greens, fresh rocket 
and baby spinach. All our vegetables are carefully sourced and are freshly prepared each day.

Insalata Caprese
Fresh mozzarella, sliced vine tomato, pesto, fresh basil (D,N (Trace))

Insalata Tricolore
Mixed Italian greens, cherry tomatoes, fresh bocconcini mozzarella, 
olives, basil, olive oil and pesto dressing (D,N)

Insalata Di Rocco
Mixed Italian greens, cherry tomatoes, olives, spring onion, oven 
baked goat cheese, fresh mushrooms, walnuts, pine nuts, sweet 
balsamic dressing (N,E)

Organic Quinoa
Organic white quinoa, cherry tomatoes, avocado, spring onion, pine 
nuts, raisins, lime vinaigrette (N)

Garden Salad
Italian mixed greens, cherry tomato, cucumber, red onion, Italian 
vinaigrette

FRESH VEGETABLES (AED 5)

DRESSING (ONE COMPLIMENTARY) Sweet balsamic I Caesar I Pesto and Olive Oil I Italian I Lemon vinaigrette I Olive oil and balsamic

AED 41

AED 41

AED 41

AED 28

AED 44

. Pineapple. Red onion. Spinach

. Cherry Tomato. Fresh Mushroom. Fresh Rocket

CHEESE (AED 8). Burrata (AED 20). Emmenthal. Feta

. Goat cheese. Halloumi. Parmesan

. Ricotta

. Anchovy. Artichoke. Avocado

. Capers. Olives. Pesto

. Pine nuts. Sundried 
       tomato

SPECIALS (AED 5)

MEAT (AED 8) HERBS (AED 2) . Zaater powder

CREATE YOUR OWN SALAD

AED 31

Create your own salad Mixed Italian greens with choice of dressing

All prices include VAT. Please notify our team of any known allergies.

ALLERGEN INFORMATION
 N - Nuts    I    E - Egg    I    D - Dairy    I    S - Shellfish



PIZZA PERFECTION

Classico Our classic pizza dough is made using authentic Italian wheat flour, low amounts of yeast, salt and 
water. It is baked at a very strong heat, in excess of 350°C, while our stone hearth bakes the base 
of the pizza from below, providing our delicious crust, which is thin, crispy, tender and fragrant.

Please select your choice of original white flour or whole-wheat flour. Our pizzas are made with 100% Fior Di Latte Mozzarella (D)

Margherita
Tomato sauce, mozzarella, fresh basil

Funghi
Tomato sauce, mozzarella, fresh mushrooms, fresh basil

Verdure
Tomato sauce, mozzarella, oven-roasted peppers, zucchini, aubergine, 
fresh mushrooms, sliced onions, olives

Diavola
Tomato sauce, mozzarella, Italian salami, oregano

Regina
Tomato sauce, mozzarella, smoked turkey breast, fresh mushrooms, 
olives, mixed Italian herbs (pizza can be folded - calzone)

Bresaola
Tomato sauce, mozzarella, beef bresaola, fresh rocket, parmesan

Quattro Stagioni
Tomato sauce, mozzarella, artichokes, fresh mushrooms, red peppers, 
smoked turkey breast, olives

Quattro Formaggi
Tomato sauce, mozzarella, gorgonzola, emmental, parmesan

Frutti Di Mare
Tomato sauce, mozzarella, calamari, mussels, scallops, shrimp, 
sun-dried tomatoes (S)

Siciliana
Tomato sauce, mozzarella, capers, olives, anchovies, oregano

Speciali Di Rocco
Please select your choice of original white flour or whole-wheat flour. Our pizzas are made with 100% Fior Di Latte Mozzarella (D)

italia
Tomato sauce, buffalo mozzarella, fresh rocket, parmesan, cherry 
tomatoes

Fattoria
Tomato sauce, mozzarella, caramelized onions, sun-dried tomatoes, 
pesto, roast pine nuts, goat cheese (N)

Pollo Pesto
Creamy pesto sauce, mozzarella, marinated roast chicken (mildly 
spicy), sun-dried tomatoes, broccoli (N,E)

Pollo Piccante
Tomato sauce, mozzarella, oven-roast chicken, jalapeños, sliced 
onions, oregano, chilli flakes

Di Rocco
Tomato sauce, mozzarella, fresh mushrooms, Italian salami, egg (E)

AED 42

AED 46

AED 52

AED 55

AED 52

AED 52

AED 55

AED 52

AED 55

AED 49

AED 58

AED 58

AED 55

AED 55

AED 55

All prices include VAT. Please notify our team of any known allergies.

ALLERGEN INFORMATION
 N - Nuts    I    E - Egg    I    D - Dairy    I    S - Shellfish



. Mixed herbs. Oregano. Zaater powder

. Ricotta. Vegan cheese
       (AED 12)

. Sundried 
       tomato

. Olives. Pesto. Pine nuts

. Capers. Caramelised
       onion

. Bresaola. Italian Salami. Mixed Seafood

. Emmenthal. Feta. Goat cheese

. Gorgonzola. Halloumi. Parmesan

Tartufo
Truffled cream, mozzarella, shiitake mushroom, emmental, parsley (E)

Laziza
Tomato sauce, mozzarella, fresh zaatar, marinated roast chicken 
(sumac, lemon and herbs), halloumi, garlic

Mexicali
Tomato sauce, mozzarella, seasoned minced beef (mildly spicy), 
sliced onions, jalapeños, fresh avocado

Paneer Tikka
Tomato sauce, mango chutney, mozzarella, tikka marinated paneer, 
sliced onions, coriander (served with side of chilli mint chutney           )

Rozalita
Tomato sauce, mozzarella, sliced onions, homemade meatballs, 
parmesan, mixed herbs

Burrata
Tomato sauce, fresh rocket, cherry tomatoes, fresh burrata, pesto (D,N)

Create your own pizza using any of our delicious toppings. All pizzas start with our fresh dough 
and classic tomato sauce. Starting price

Lasagna

Lasagna Al Forno
Homemade oven baked beef lasagna, with béchamel and mozzarella. 
Served with a fresh salad of mixed Italian greens (D,E)

Lasagna Verdure
Homemade oven baked lasagna with spinach, ricotta and a trio of 
fresh mushroom. Served with a fresh salad of mixed Italian greens (D,E)

AED 63

AED 55

AED 52

AED 52

AED 55

AED 72

AED 37

AED 55

AED 55

CREATE YOUR OWN PIZZA

. Chili Flakes. Fresh Basil 
      (AED 5)

. Garlic. Green Chili. Mixed pepper

. Seasoned Minced  Beef. Smoked 
       Turkey Breast

FRESH VEGETABLES (AED 5) . Pineapple. sliced onions. Spinach

. Cherry Tomato. Fresh Mushroom. Fresh Rocket

CHEESE (AED 8). Mozzarella (Fior
       Di Latte). Burrata (AED 20)

. Anchovy. Artichoke. Avocado

SPECIALS (AED 5)

MEAT (AED 8) 

HERBS (AED 2)

. Courgette

. Homemade 
       Meatballs (AED 12). Roast Chicken

. Tuna

Create your own PIZZA

All prices include VAT. Please notify our team of any known allergies.

ALLERGEN INFORMATION
 N - Nuts    I    E - Egg    I    D - Dairy    I    S - Shellfish



Tiramisu
Chef’s special (D,E)

Belgian Chocolate Mousse
Homemade creamy chocolate mousse using authentic Belgian milk 
chocolate (D,E)

Pizza Lulu
Freshly baked pizza base, Nutella, crushed nuts (D,N,E)

Dulce De Leche Cheesecake
Thick and creamy caramel infused cheesecake (D,E)

Chocolate Brownie
Delicious chocolate brownie topped with caramel, brownie cubes and 
toasted pecans (D,N,E)

Lilly’s Banoffee Pie
A classic biscuit base smothered in dulce de leche caramel, sliced 
banana and topped with fresh whipped cream (D,E)

Panna Cotta
Homemade, creamy and delicious! Served with Strawberry Coulis or 
Caramel (D,E)

Beverages

Desserts

AED 24

AED 24

AED 24

AED 19

AED 22

AED 8

AED 24
AED 12
AED 24
AED 12
AED 3

AED 23

AED 25

AED 23

AED 28

AED 23

AED 23

AED 25

Water
Arwa-Small

Acqua Panna-Small

Acqua Panna-Large

San Pellegrino-Small

San Pellegrino-Large

Soft Drinks
Coca Cola I Coca Cola (light) I Sprite I Sprite (light) I Fanta 

Freshly Squeezed Juice
Orange I Minted Lemonade

Classic lemon iced tea
Virgin Pina Colada
Pineapple juice, coconut cream and crushed ice

Virgin Classic Mojito
Wild mint syrup, fresh lime, fresh mint, Sprite, crushed ice

 Strawberry Mojito
Strawberry puree, fresh strawberries, fresh lime, fresh mint, Sprite, 
crushed ice

All prices include VAT. Please notify our team of any known allergies.

ALLERGEN INFORMATION
 N - Nuts    I    E - Egg    I    D - Dairy    I    S - Shellfish



OUR INGREDIENTS

Flour
Our dough is made using authentic Italian 00 flour, from a mill dating back to the 1930’s. A secret 
quality of our flour lies in the stone milled flakes of  wheat germ, full of vitality, and rich in 

nutrients, making our dough light, fragrant and more digestible

Mozzarella
We use authentic 100% Fior di latte mozzarella which is made using 100% cows milk. It has absolutely 

no oils, emulsifiers, preservatives, or food colouring. It is also a good source of 
calcium, riboflavin, biotin, zinc and protein

Olive oil
Our Italian extra virgin olive oil, used exclusively throughout our kitchen, is procured directly 
from a generations old family run mill in a hilltop village in the Molise region of Italy.  Great care 

and attention is given to the harvest, transportation and storage of the olives, including 
monitoring their growth, and weather conditions, to ensure the greatest possible 

product - smooth, fruity, bitter and pungent. Olive oil has known and widely acknowledged 
health benefits and anti-oxidantproperties and is known to help to reduce cholesterol, heart 

disease and diabetes

Tomato sauce
Rocco’s special sauce is made with 100% Italian tomatoes sourced directly from a private producer, 

dating back to the 1800’s. The handpicked tomatoes are distinctively fleshy and firm, and
packaged within 24 hours of harvesting to preserve the authentic taste of freshly picked tomatoes

WWW.PIZZADIROCCO.COM

800 ROCCO (76226) I FOLLOW US @ PIZZADIROCCO

FREE DELIVERY

Salam street - Abu Dhabi       Etihad Plaza, Mezzanine level KCA      Hazza Bin Zayed Stadium, Al Ain



شارع السالم مقابل الهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت       اتحاد بالزا، الطابق االرضي، مدينة خليفة )أ(        استاد هزاع بن زايد - العني

لطحني ا
، املستقدم    من    مطحنة    يعود    تاريخها    إلى  عجينتنا    نحضرها    بإستعمال    الطحني    اإليطالي    األصلي
عام    ٠١٩٣٠.   امليزة    السرية    لطحيننا    يكمن    يف    طريقة    طحن    القمح    بإستخدام    احلجر    و    جعله 

، عطرة    و    سهلة    الهضم غنيا   ً باملكونات     احليوية    و    هذا    ما يجعل    عجينتنا    خفيفة

املوتزاريال جبنة 
نحن    نستعمل    جبنة    املوتزاريال    “فيوري    دو    التي    موتزاريال" املصنوعة    من    احلليب    البقري    ١٠٠٪.  

 و    هي    ال    حتتوي    أبدًا    على    الزيوت،  املواد    احلافظة    أو    املازجة    أو    امللونة.   و    هي أيضًا    مصدر    جيد    
للكالسيوم،   البروتني    و    الزنك

الزيتون زيت 
يف    مطبخنا    نستخدم    زيت    الزيتون    اإليطالي    البكر،   املنتج    يف    معاصر    توارثتها    أجيال    من    عائلة    تدير 

املطحنة    على    سفح    هضبة    قرية    يف    منطقة    “املوليز”    اإليطالية.   مواسم    الزيتون    حتظى    بعناية   
فائقة؛   التخزين    و    نقل    الزيتون    أيضا   ً يحصل    بإنتباه    شديد    مبا    فيه    مراقبة    النمو    و    أحوال    

الطقس.   كل    ذلك    لضمان    أجود    و    أفضل    منتج    بنكهته    السلسة    و    املميزة.   زيت    الزيتون    معروف 
بفوائده    الصحية    و    احتوائه    على    مضادات    األكسدة،   و    هو    معروف    باملساعدة    على    خفض 

مستوى    الكوليسترول    ومساعدة    مرضى    القلب    و    السكري

الطماطم صلصة 
صلصة    “روكو”    اخلاصة    حتضر    بالطماطم    اإلطالية  ١٠٠٪    املستوردة    مباشرًة    من    مزرعة    خاصة 

يعود    تاريخها    إلى    سنة   ١٨٠٠.   الطماطم    املقطوفة    يدويًا    توضب    خالل   ٢٤   ساعة    من    القطف 
للمحافظة    على    النكهة    األصلية    الطازجة

WWW.PIZZADIROCCO.COM

نستعملها التي  املكونات 

@ PIZZADIROCCO تابعنا ٨٠٠ ROCCO (٧٦٢٢٦)I

توصيل مجاني



مــيــســو ا تــيــر
مخصوص من الشيف (د, إي)

لــبــلــجــيــكــيــة ا تــة  ال لــشــيــكــو ا س  مــو
موس شيكوالتة مصنوع باملنزل من الشيكوالتة بالحليب البلجيكية األصلية (د, إي)

لــو لــو ا  بــيــتــز
قاعدة بيتزا طازجة، مع نوتيال و املكسرات املطحونة (د, إي)

كــيــك تــشــيــز   » لــيــتــشــي ي  د لــتــشــي  و د «
تشيز كيك سميكة محشوة بالكراميل (د, إي)  

تــة  ال لــشــيــكــو ا نــي  و ا بــر
براوني الشيكوالتة اللذيذة، تعلوه الكراميل و مكعبات من البراونيز و جوز 

محمص (د, إن, إي)

لــيــلــي يف  نــو لــبــا ا ة  فــطــيــر
قاعدة تقليدية من البسكويت املغطاة كليًا كراميل دولتشي دي ليتش، و طبقة 

من املوز مغطاة بالكريمة الطازجة املخفوقة (د, إن, إي)

تــا  كــو نــا  بــا
من مطابخنا الكريمة اللذيذة! نقدمها مع الفراولة كوليس”covlis” او الكراميل (د, إي)

ه مــيــا
مياه معلبة/ أروة - صغيرة

مياه معلبة/ أكوا بانا - صغيرة
مياه معلبة/ أكوا بانا - كبيرة

مياه غازية/ سان بليجرينو - صغيرة
مياه غازية/ سان بليجرينو - كبيرة

يــة ز لــغــا ا ت  بــا و ملــشــر ا
كوكا كوال    كوكا كوال )اليت(    سبرايت    سبرايت )اليت(    فانتا

ج ز طــا عــصــيــر 
الليمون بالنعناع    البرتقال

ن لــلــيــمــو بــا ملــثــلــج  ا ســيــكــي  لــكــال ا ي  لــشــا ا
ا د ال كــو بــيــنــا  

عصير االناناس، كريمة جوز الهند و التلج املطحون
ســيــكــيــة لــكــال ا هــيــتــو  مــو

شراب النعناع البري، ليم الليمون الطازج، نعناع طازج، سبرايت، ثلج 
مجروش

لــة و ا فــر هــيــتــو  مــو
شراب النعناع البري، فراولة طازجة، ليم الليمون الطازج، نعناع طازج، 

سبرايت، ثلج مجروش

ت يــا حلــلــو ا

ت بــا و ملــشــر ا

 ٢٥ درهم

  ٢٣ درهم

 ٢٣ درهم

 ٢٥ درهم

 ٢٨ درهم

  ٢٣ درهم

 ٢٣ درهم

 ٣ درهم
١٢ درهم
 ٢٤ درهم
 ١٢ درهم
 ٢٤ درهم
٨ درهم

 ١٩ درهم

 ٢٢ درهم

 ٢٤ درهم

 ٢٤ درهم

٢٤ درهم

I

IIII

معلومات الحساسية
إن – مكسرات   /   إي – بيض   /   د – منتجات ألبان   /   إس – محار

جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة املضافة. يرجى إشعار فريقنا بأي حساسية معروفة



. موزاريال )فيور دي 
    التيه(

. بوراتا )٠ ٢ درهم(

. لحمة مفرومة
. صدر الدجاج 
   الرومي املدخن

فــو تــو ر تــا
صلصة كريمة الكيماء، موزاريال، فطر شيتيك، إمونتال، بقدونس (إي)

ة يــذ لــذ
صلصة الطماطم، موتزاريال، زعتر طازج، دجاج مشوي متبل 

)سماق، ليمون، أعشاب(، جنب حلوم، ثوم
لــي مــكــســيــكــا

صلصة الطماطم، موتزاريال، لحم مفروم متبل )حار بعض الشيء(، شرائح 
البصل، فلفل هاالبينيو، أفوكادو طازج

تــكــا نــيــر  بــا
صلصة الطماطم، صلصة مانجو، موتزاريال، بانيير تكا متبل، شرائح 

البصل، كزبرة )تقدم مع طبق جانبي من صلصة الفلفل الحار والنعناع     (
لــيــتــا ا ز و ر

صلصة الطماطم، جبنة املوزاريال، البصل سوتيه، كرات اللحم املحضرة 
منزليًا، جبنة بارميزان، أعشاب متنوعة

تــا ا ر بــو
صلصة الطماطم، روكا، طماطم كرزية، بوراتا طازجة، بيستو (إن)

٦٣ درهم

 ٥٥ درهم

 ٥٢ درهم

 ٥٢ درهم

 ٥٥ درهم

 ٧٢ درهم

 ٣٧ درهم

 ٥٥ درهم

 ٥٥ درهم

بــك صــة  خلــا ا ا  لــبــيــتــز ا صــنــع  ا

نــيــا ا ز ال

اصنع البيتزا الخاصة بك باستخدام أي من إضافاتنا الشهية. تبدأ جميع أنواع البيتزا بالعجني الطازج و صلصة الطماطم الكالسيكية.
السعر قبل اإلضافات

ن لــفــر ا يف  نــيــا  ا ز ال
الزانيا اللحم مخبوزة في الفرن مع صلصة البشاميل و موتزاريال. تقدم مع 

سلطة من الخضروات اإليطالية الطازجة (د, إي)
ء ا خــضــر نــيــا  ا ز ال

الزانيا مخبوزة في الفرن مع السبانخ وجنب الريكوتا والفطر الطازج. تقدم 
مع سلطة من الخضروات اإليطالية الطازجة (د, إي)

)٨ درهم( اللحوم 

)٨ درهم( الجنب 

)٥ درهم( طازجة  خضروات 

إضافات خاصة )٥ درهم(

درهم(  ٢( األعشاب 

. إيمنتال
. فيتا

. غورغانزوال. جنب ماعز
. حلوم

. الريكوتا. البارميزان
. جنب نباتي
   )١٢ درهم(

. طماطم كرزية
.  فطر طازج

. أناناس. جرجير طازج
. بصل أحمر

. الكوسة. سبانخ . ثوم مفروم
. فلفل أخضر
. فلفل مختلط

. أنشوفة
.  خرشوف
.  نبات الكبر.  أفوكادو

. بصل
   مكرمل

.  زيتون
.  بيستو

. طماطم.  صنوبر
    مجففة

. أعشاب متنوعة
. اوريجانو 

.  مسحوق زعتر . رقائق الفلفل
. ريحان طازج 

   )٥ درهم(

. بريزاوال
. السالمي اإليطالي

. كرات اللحم املصنوعة. مأكوالت بحرية مختلطة
   باملنزل )١٢ درهم(

. دجاج محمر
.  تونة

معلومات الحساسية
إن – مكسرات   /   إي – بيض   /   د – منتجات ألبان   /   إس – محار

جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة املضافة. يرجى إشعار فريقنا بأي حساسية معروفة



لــيــا يــطــا إ
صلصة الطماطم، موتزاريال جاموسي، جرجير طازج، جنب بارميزان، 

طماطم كرزية
يــا ر تــو فــا

صلصة الطماطم، موتزاريال، بصل مكرمل، طماطم مجففة، بيستو، 
صنوبر محمص، جنب ماعز (إن)

بــيــســتــو ج  جــا د
صلصة كريمة البيستو، موتزاريال، دجاج مشوي في الفرن، طماطم مجففة، 

بروكلي (إن, إي)
ر حــا ج  جــا د

صلصة الطماطم، دجاج مشوي في الفرن، فلفل الهاالبينيو، شرائح بصل، 
اوريجانو، رقائق الفلفل الحار

كــو و ر ي  د
صلصة الطماطم، موتزاريال، فطر طازج، سالمي إيطالية، بيض (إي)

يــتــا ر جــا ر ملــا ا
صلصة الطماطم، موتزاريال، ريحان طازج

جنــي فــو
صلصة الطماطم، موتزاريال، فطر طازج، ريحان طازج

ا ر و د فــر
صلصة الطماطم، موتزاريال، فلفل مشوي في الفرن، كوسة، باذنجان، فطر 

طازج، شرائح بصل، زيتون

ال بــو يــا د
صلصة الطماطم، موتزاريال، السالمي اإليطالية، بردقوش

يــجــيــنــا ر
زيتون،  طازج،  فطر  املدخنة،  الرومي  صدور  موتزاريال،  الطماطم،  صلصة 

أعشاب إيطالية منوعة. )يمكن طيها في شكل كلزوني(

ال و ا يــز بــر
صلصة الطماطم، لحم بريزاوال بقري املجفف و اململح، جرجير، جنب بارميزان

بــعــة ر أل ا ل  لــفــصــو ا
صلصة الطماطم، موتزاريال، خرشوف، فطر طازج، فلفل أحمر، صدور 

رومي مدخنة، زيتون

بــعــة ر أل ا جلــبــنــة  ا ع  ا نــو أ
صلصة الطماطم، موتزاريال، جنب الجورجونزوال، جنب إيمونتال، جنب 

لــبــحــر ا كــه  ا فــو
صلصة الطماطم، موتزاريال، الحبار و بلح البحر و املحار و الروبيان و 

الطماطم املجففة (إس)
نــا ســيــســيــلــيــا

صلصة الطماطم، موتزاريال، القبار، زيتون، أنشوجة، بردقوش

 ٤٢ درهم

 ٤٦ درهم

 ٥٢ درهم

 ٥٥ درهم

 ٥٢ درهم

 ٥٢ درهم

 ٥٥ درهم

 ٥٢ درهم

 ٥٥ درهم

 ٤٩ درهم

 ٥٨ درهم

 ٥٨ درهم

 ٥٥ درهم

ســيــكــيــة لــكــال ا ا  لــبــيــتــز ا

لــيــة ملــثــا ا ا  لــبــيــتــز ا

كــو و ر ت  تــخــصــصــا

يتم تحضير عجني البيتزا الكالسيكية الخاصة بنا باستخدام دقيق قمح إيطالي أصلي، و كميات 
قليلة من الخميرة، و امللح و املاء. يخبز العجني في درجة حرارة مرتفعة، تزيد عن ٣٥٠ درجة، 
و تخبز في الفرن الصخري قاعدة البيتزا من األسفل، مما يسمح لنا بتقديم قشرتنا اللذيذة 

الرفيعة و املقرمشة و الطرية و ذات الرائحة الشهية.

ائح ” و “والموتزاريلال الطازجة و�ش ن نا تحتوي عىل منشقات الحليب “والغلوت�ي كافة شطائر البي�ت

ائح ” و “والموتزاريلال الطازجة و�ش ن نا تحتوي عىل منشقات الحليب “والغلوت�ي كافة شطائر البي�ت

 ٥٥ درهم

 ٥٥ درهم

معلومات الحساسية
إن – مكسرات   /   إي – بيض   /   د – منتجات ألبان   /   إس – محار

جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة املضافة. يرجى إشعار فريقنا بأي حساسية معروفة



يــس بــر كــا ســلــطــة 
إن (مقدار قليل)) الطماطم و “البيستو" و الحبق األخضر الطازج (د

ر لــو يــكــو تــر تــا  ال نــســا إ
مجموعة من الخضروات اإليطالية و الطماطم الكرزية و موتزاريال 

البوكوتشيني الطازجة، و الزيتون، و الريحان وزيت الزيتون و صلصة 
البيستو 

كــو و ر ي  د
مجموعة من الخضروات اإليطالية و الطماطم الكرزية و الزيتون و البصل 

الربيعي و جنب املاعز املخبوز في الفرن و الفطر الطازج و الجوز و الصنوبر 
و البالساميك الحلو (إن, إي)

يــة لــعــضــو ا ا  لــكــيــنــو ا ب  حــبــو
حبوب الكينوا البيضاء، طماطم كرزية، أفوكادو، بصل ربيعي، صنوبر، 
زبيب، صلصة الخل و الليمون )إلضافة قطع الدجاج املشوية الخاصة 

بروكو: ٧ درهم(

ء ا خلــضــر ا لــســلــطــة  ا
خس روماني، طماطم كرزية، شرائح البصل، خل

. بوراتا )٠ ٢  درهم(
. إيمنتال

. فيتا

. بريزاوال
. دجاج مشوي
. صدر الدجاج

   الرومي املدخن
. تونا

تبدأ جميع السالطات بالخضروات االيطالية الطازجة و اختيارك من الصلصات. تأتي جميع الخضروات من مصادر مختارة بعناية و يتم 
تحضيرها طازجة يوميًا.

. صنوبر
. طماطم مجففة

. جنب ماعز
. حلوم

. بارميزان

 ٤١ درهم

 ٤١ درهم

 ٤١ درهم

 ٢٨ درهم

ت لــســلــطــا ا

بــك صــة  خلــا ا لــســلــطــة  ا صــنــع  ا

خضروات اإليطالية مع إحدى صلصاتنا بــك  صــة  خلــا ا لــســلــطــة  ا صــنــع  ا

و  الطازجة،  اإليطالية  الخضروات  من  نستخدم خليط  الطلب، حيث  روكو طازجة حسب  يتم تحضير سلطات 
الجرجير الطازج و السبانخ الصغيرة. تأتي جميع خضرواتنا من مصادر مختارة بعناية و يتم تحضيرها طازجة 

كل يوم.

لــصــلــصــة )واحدة مجانًا( IIIبالساميك الحلو   سيزار   بسيتو وزيت الزيتون   الصلصة اإليطالية   الليمون والخل   زيت الزيتون وخل بالساميكا I I

 ٤٤ درهم

اللحوم )٨ درهم(

)٨ درهم( الجنب 
. ريكوتا

)٥ درهم( طازجة  خضروات 
. طماطم كرزية

. فطر طازج
. جرجير طازج

. بصل الربيع
. أناناس
. سبانج . ثوم مفروم

. فلفل أخضر
. فلفل مختلط

إضافات خاصة )٥ درهم(
. أنشوفة

. خرشوف
. نبات الكبر. أفوكادو

. زيتون
. بيستو

درهم(. مسحوق زعتر  ٢( األعشاب 
. رقائق الفلفل

. ريحان طازج 
   )٥ درهم(

. أعشاب متنوعة
. اوريجانو

 ٣١ درهم

معلومات الحساسية
إن – مكسرات   /   إي – بيض   /   د – منتجات ألبان   /   إس – محار

جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة املضافة. يرجى إشعار فريقنا بأي حساسية معروفة

 (إن)



مــقــلــي ي  ر مــا ال كــا
دوائر الكاالماري املقلية املقرمشة، تقدم مع صلصة املاري روز (إي (مقدار قليل))

ن لــفــر ا يف  م  لــثــو بــا  خــبــز 
عجينة روكو الكاليسيكية مخبوزة مع الثوم و زيت الزيتون و إكليل الجبل 

)إلضافة جبنة موتزاريال أو بارميزان: ٨ درهم(

شــيــتــا و بــر
نصفان من خبز الباجيت املقرمش تعلوهما الطاطم الطازجة و الثوم املفروم 

و البصل و الريحان

ملــقــلــيــة ا يــال  ر ا تــز ملــو ا
شرائح سميكة و غنية من املوتزاريال املقلية بالبقسماط. تقدم مع اختيارك 

من صلصة البندورة املصنوعة لدينا أو الباربكيو املدخن (إي (مقدار قليل))

ملــتــبــلــة ا طــس  لــبــطــا ا قــطــع 
قطع البطاطس املقلية و املقرمشة، خفيفة التتبيل، تقدم مع اختيارك من 

صلصة الباربكيو املدخن أو صلصة الفلفل الحلو 

بــغــلــيــســي  تــا  ا ر بــو
جبنة البوراتا القشدية مع الباجيت املحمص، روكا و الطماطم الكرزية، تقدم 

مع البستو و البالساميك (د)

ل  ملــنــز بــا عــة  ملــصــنــو ا ج  جــا لــد ا ئــح  ا  شــر
أصابع الدجاج الطرية اللذيذة، التي نحضرها نحن من صدور الدجاج 

الطازج، املتبلة باألعشاب اإليطالية بالبقسماط و مقلية. تقدم مع اختيارك 
من الصلصة؛ الباربكيو املدخن أو صلصة الحارة و الحلوة (إي (مقدار قليل))

ن يــحــا لــر ا و طــم  لــطــمــا ا ء  حــســا
حساء الطماطم الكالسيكي الخاص بروكو مصنوع في املنزل من الطماطم 

الناضجة و الخضراوات املشكلة بطعم ممتاز. يتبل بزيت الزيتون و الريحان 
و يقدم مع طبق جانبي من خبز الثوم املقرمش (إن (مقدار قليل))

مــيــســتــو ت  ملــقــبــال ا
مزيج من املقبالت الكالسيكية - لدينا خبز بالثوم واملوزاريال في الفرن، 

شرائح الدجاج املصنوعة باملنزل، جبنة موزيرال فريتا، قطع البطاطس املتبلة

بيتزا دي روكو هو املطعم اإليطالي التقليدي الذي حصد جوائز التقدير و الذي يقدم البيتزا اإليطالية األصلية و أصناف 
إيطالية أخرى. تركيزنا األول هو على التحضير بطريقة منزلية كالسيكية و إستعمال أجود أصناف املكونات نجلبها من 

منبعها حول العالم.

حارفيجننباتي

 ٣٤ درهم

 ١٧ درهم

 ٢٨ درهم

 ٢٨ درهم

 ٢٥ درهم

 ٦٩ درهم

 ٢٩ درهم

 ٢٦ درهم

 ٩٢ درهم

صــلــي أل ا لــي  يــطــا إل ا لــطــعــم   ا بــيــت 

ت ملــقــبــال ا

معلومات الحساسية
إن – مكسرات   /   إي – بيض   /   د – منتجات ألبان   /   إس – محار

جميع األسعار تشمل ضريبة القيمة املضافة. يرجى إشعار فريقنا بأي حساسية معروفة



ملزيد من املعلومات يرجى الطلب من أحد 
أفراد موظفينا

ت ســبــا مــنــا و  م  لــطــعــا ا مي  تــقــد
لــي يــطــا إ حــل  طــيــب  أ

إبتداًء   من   إجتماعات   صغيرة   و  وصوال   إلى   إجتمعات   شاملة،   أعياد   ميالد،  
حفالت  و  جميع   املناسبات.   لدينا   فريق   متخصص   يضع   إمكانياته بكل  فخر   
ملناسباتكم   لتوصيل   املطبخ   االيطالي   اللذيذ   إليكم.   كما   إننا  نعطيكم   إحتماالت   
فريدة   تليق   بغرفة   إجتماعاتكم،   سهراتكم،   حفالتكم أو   مكاتبكم.   ميكننا   وضع   

تصاميم   تليق   بكل   مناسبة   إن   كان   غداء   بسيط أو   إحتفال   ر ائع.

ً
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