COLORA IL
DISEGNO

TRO VA LE
DIFFE R E N Z E

SPOT THE DIFFERENCE

بير إي بيكولي

LA STORIA DEL
PANE IN ITALIA

المقبالت

تاريخ الخبز اإليطالي

قائمة طعام األطفال

ADD SOME COLOUR

المشروبات الغازية
أصابع الخبز أصابع الخضار المقلية

DISCOVER BREAD

?Can you add some colour to our bread friends

هل بإمكانك أن تكتشف  8فروق بين كل من الصورتين؟

هل بإمكانكم أن تضيفوا لونا ما إلى خبزنا أيها األصدقاء؟

استمتع باختيار شكل الباستا الذي يعجبك والصلصة المفضلة
لديك أو قم باختيار إحدى األطباق التالية
الباستا :بيني (شكل األنابيب) ،سباغيتي (شكل العيدان(
الصلصات :الطماطم ،أو البيستو ،أو الزبدة أو الراجو (مع اللحم

C IA B AT TA
سياباتا

A

!...AND A DELICIOUS MENU INSIDE

One type of Italian bread you’ve
معل
ال ومة عن probably tried many times is... the
ت
غذية
!pizza base
هناك أحد أنواع الخبز اإليطالي من
الممكن أنك جربته العديد من المرات
وهو...عجينة البيتزا!

P IA D IN A
بيادينا
G R IS S IN I
غريسيني
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دجاج ميالنيز
صدر دجاج متبل بفتات الخبز مع البطاطا وإكليل الجبل
الزانيا
المعدة بأستخدام لحم البقر
طبقات من الباستا مع صلصة راجو ُ
والضأن والجبنة وصلصة الكريم
بيتزا مارغريتا
صلصة الطماطم وجبنة الموزاريال والريحان

الحلويات
الجيالتي
ملعقة من اآليس كريم االيطالية
براوني بالشوكوالتة
تقدم مع اآليس كريم بنكهة الفانيليا
سلطة فواكه طازجة

 35درهم للطفل الواحد
العديد من األطباق األخرى لدينا تتوفر أيضًا بحصص صغيرة.
يُرجى االستفسار لمزيد من التفاصيل.
تحتوي بعض األطباق التي نقدمها على المكسرات  ،لذلك ال يمكننا ضمان عدم
وجود أي نوع من المكسرات في األطباق التي تضمها قائمة طعام األطفال.

اإلجابات .أوجد الفوارق .1 :الشعر على مقدم الرأس .التخطيط في أعلى الخبز.
 .3واحد من األصابع مفقود .4 .سروال قصير مختلف .5 .يرتدي جوارب .6 .حذاء
مختلف .7 .تخطيط على السلة .8 .المزيد من الخبز في السلة.

Can you see 8 differences between
?the two pictures

الطبق الرئيسي

لطالما شكل الخبز جزءا هاما في الحياة اإليطالية
على مدى قرون طويلة ،لكن ما يدهش أكثر هو أن
هذه األصناف العريقة ال تزال تنتج وفقا ألسس محلية
وإقليمية.
هناك أرغفة خبز استثنائية بدءا من
األرغفة الضخمة والتي قصد عندما
تم إنتاجها للمرة األولى أن تكون خبز
العائلة بجميع أفرادها لمدة أسبوع،
إلى الفطائر الصغيرة المحضرة
لشخص واحد والزاخرة بأشكال
وفيرة.
بعض الخبز مصنوع بدون «خميرة»
والتي يتم إضافتها عادة إلى الخليط
لجعل الخبز
منتفخا،
لذلك فإنك
تجد بعض الخبز
اإليطالي
رقيق جدا بحيث يشبه «ذا
ساردينين كارتا دا ميوزيكا»
والتي تعني صحائف النوت
الموسيقية،
فهو خبز رقيق جدا لدرجة أنه شبيه بالورق.

AN ITALIAN HISTORY
OF BREAD

Bread has always been an important
part of Italian life over the centuries,
but what is most remarkable is how
many of these ancient varieties are still
produced on a local and regional basis.
There are exceptionally large
loaves which, when first
produced, were aimed at
feeding the whole family for
a week to small individual
rolls in numerous shapes.
Some breads aren’t
‘leavened’ which is what’s
normally added to the
mixture to make the bread
rise, so
some Italian
breads are
very thin, like
the Sardinian
carta da musica,
which means sheets
of music paper, as they
are so thin they look like
paper.

PER I PICCO LI
C H I L D R E N ’S ME N U
PRIMI

Soft drink
Bread sticks or Vegetable sticks

SECONDI

SUDOKU DI PANE
BREAD SUDOKU
خبز سودوكو

Can you draw in the images so no picture
appears in the same row or column twice?
هل يمكنك أن ترسم من األشكال التالية بحيث ال تظهر
نفس الصورة مرتين في نفس الصف أو العمود؟

Make your own pasta combining shapes and your favourite sauce
or choose from one of the dishes below
Pastas: Penne (Tubes) Spaghetti (Strings)
Sauces: Tomato, Pesto, Butter or Ragù

IL RIQUADRO DEL
FORNAIO
BAKER BOX

صندوق الخبز

Look at the image below and work out which
tile completes the picture.
انظر على الصورة في األسفل وقم بحل لغز الجزء الذي
.يكمل الصورة

Chicken Milanese

اكتشف الخبز

Breadcrumbed breast of chicken with rosemary potatoes
Lasagna

Layers of pasta with beef and lamb ragù,
cheese and a creamy sauce
Pizza Margherita

Tomato sauce, mozzarella and basil

DOLCI
Gelato

A scoop of our Italian ice-cream
Chocolate Brownie

Served warm with vanilla ice cream
Fresh Fruit Salad

AED 35 PER CHILD
Many of our other dishes are also available in smaller portions.
Ask for details.
Due to the presence of nuts in some of our dishes, we cannot guarantee the
absence of nut traces in our children’s menu items

Answers Spot The Difference: 1. Hair on forehead; 2. Pattern on top of bread;
3. One of the fingers missing; 4. Different shorts; 5. Wearing socks; 6. Different
shoes; 7. Pattern on basket; 8. Extra bread in basket.
Sliced Bread: Crostini, Ciabatta, Piadina, Ciriola. Baker Box: C

LA STORIA DEL
PANE IN ITALIA

FETTE DI PANE
SLICED BREAD

A

B

C

D

الخبز المقسم

There are lots of different Italian breads on this
fun sheet. Which four have we jumbled up?
يوجد الكثير من الخبز اإليطالي المختلف على هذه
 أي أربعة منها قمنا بقلبها؟.الصحيفة الممتعة

NITSCRIO • BATCIAAT
IIPANDA • OLACIRI

There are around 350
different kinds of bread
مة عن
baked in Italy!
معلو
 نوعا مختلفا350 التغذية هناك حوالي
من الخبز الذي يصنع في إيطاليا

وقائمة طعام شهية في الداخل...

