
EGGS BENEDICT        26
Soft boiled eggs, turkey bacon, hollandaise sauce

EGGS ROYALE        26
Soft eggs in bread crouton, smoked salmon, hollandaise sauce

EGGS FLORENTINE       26
Soft eggs in bread crouton, spinach cream, pickled onion

PAN FRIED
Sunnyside up, over easy or well done     26

MAKE YOUR OWN OMELETTE/SCRAMBLED EGG   26
Onion • Tomato • Parsley • Chili • Cheese

HOMEMADE GRANOLA YOGHURT      20
Homemade yogurt, granola, choice of honey or marmalade

CROISSANT        13
Plain, raisin or chocolate

All eggs are served with sautéed potatoes. Available until 12 noon. Our salads are made fresh to order with hand-cut toppings & 
house-made dressings made in our kitchen.

Secret Italian street recipes that have been passed down through 
generations with a modern twist to truly tantalize your taste buds!

Counterbalance one-another, creating an 
equilibrium of flavors and texture.

Our side dishes are all made fresh and make a great addition 
to any meal.

www.facebook.com/VicoloDubai www.instagram.com/VicoloDubai/www.vicolodubai.com

PIADINA         41
Italian flatbread, cherry tomato, cheese, rocca

FOCACCIA FARCITA        26
Turkey ham, tomato

VEGETARIANO        34
Eggplant, capsicum, onion, tomato, scamorza cheese, rocca

CIAMBELLA AL SALMONE       34
Bagel, sesame, cucumber, yogurt, onion, mint, dill, lettuce

ADD PROTEIN TO IT!            
CHICKEN           7        
TURKEY                   7
SALMON                   11

HOMEMADE GRANOLA YOGHURT

CAPRESE            34
Tomato, mozzarella

INSALATA DI CEREALI          30
Spelt, bulgur, cucumber, red onion, mint, tomato

INSALATA MEDITERRANEA       41
Lettuce, onion, feta, cucumber, tomato, black olive, tuna, oregano

INSALATA DI POLLO        41
Chicken breast, turkey bacon, boiled eggs, romaine lettuce, olives, corn 

INSALATA DI POLPO          41
Octopus, potatoes, olives, celery, parsley, lemon juice

BE TRUE SALAD        41
Beetroot, feta cheese, red onion, orange, parsley, olive oil

LENTIL SALAD         41
Green lentil, red onion, carrot, green apple, dijon mustard, 
red vinegar, parsley

ROCCA SALAD        41
Rocca, cherry tomato, parmesan cheese, balsamic vinegar, olive oil

WATERMELON PIzzA           41
Slices of watermelon, feta cheese, oregano, olive oil, salt, pepper

RICE          11
FRIES          17
GREEN SALAD         15

PIzzA MARGHERITA         25
Mozzarella, tomato sauce, basil

FUNGHI PIzzA         28
Mozzarella, tomato sauce, mushrooms

FOUR CHEESE PIzzA         33
Parmesan cheese, mozzarella, cheddar, blue cheese

VEGGIE PIzzA          33
Mixed vegetables

BURRATINA        51
125g of fresh mozzarella filled with creamy stracciatella served with 
marinated bread in tomato juice

BRUSCHETTA        23
Charcoaled bread with freshly chopped tomato, oregano and olive oil

PARMIGIANA        41
Gratinated eggplant cake, tomato, basil, mozzarella and parmesan cheese

FRITTURA DI STRADA        37
Crispy fried fish and squid, drizzled with lime juice

ARANCINI        26
Fried rice balls stuffed with mushroom, peas, mozzarella, coated with 
bread crumbs. Served with spicy tomato sauce

MOzzARELLINE IMPANATE       30
Fried cherry mozzarella coated with bread crumbs. Served with 
spicy tomato sauce

VITELLO TONNATO        51
Sliced veal covered with a creamy, mayonnaise-like sauce that has 
been flavored with tuna

MANY OF OUR PRODUCTS CONTAIN OR MAY COME INTO CONTACT WITH COMMON ALLERGENS, INCLUDING WHEAT, 
PEANUTS, SOY, TREE NUTS, MILK AND EGGS. PLEASE INFORM YOUR SERVER IF YOU HAVE ANY FOOD ALLERGIES. *ALL PRICES ARE IN UAE DIRHAMS (AED)

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

MAKE IT

A COMBO!

+AED7

TRY OUR
SHARING 
PLATTER

S TA R T I N G  AT

4PM ONWARDS
AED39

Breakfast at Vicolo! Fresh Harvest

Italian Street Food!

Italian Sandwiches

Side Kicks

*ALL CHARGES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT



Pasta Al dente!

Cool-ers

We took a household favorite and made it even better, turning the 
pasta you love into the pasta that loves you back!

With so many flavours to try, your taste buds are in for a tantalizing time!

ARRABBIATA

TRUFFLE         51
Parmesan cheese, butter, black truffle

PESTO          39
Basil, garlic, olive oil, parmesan cheese, pine nuts

TOMATO         39
The trademark Italian classic

ARRABBIATA         39
Spicy sauce, garlic, tomatoes, red chilli 

AGLIO OLIO E PEPERONCINO       39
Garlic, olive oil, chilli

BOLOGNESE         39
Ground beef, onions, carrots, celery, tomato

ALFREDO         39
Parmesan cheese, cream 

CHICKEN CREAM        39
Chicken, cream, parsley

SALMON CREAM        39
Salmon, cream, dill

CHOOSE YOUR SAUCE

CHOOSE YOUR PASTA

LINGUINE SPAGHETTI FUSILLI PENNE

LEVEL UP YOUR PASTA!

VEGETABLES
+7

CHICKEN
+7

SALMON
+11

Mamma’s Kitchen
Vicolo’s signature dishes!

zUPPA DI POMODORO       23
Fresh tomato soup with nutmeg cream

POLLO ALLA VICOLO        41
Marinated chicken, seared in the pan. Served with green salad 

SALMONE IN CAMICIA       57
Citrus marinated poached salmon with hollandaise sauce, fennel

CALAMARI IN UMIDO         58
Squid, capers, olives, green peas, red onion, oregano, 
parsley, garlic, tomato sauce

BRANzINO IN GUAzzETO        74
Sea bass, tomato sauce, cherry tomato, capers, olives, parsley, 
garlic, roasted potatoes

MAMMA’S MEATBALLS        36
Chef Marco’s handmade Italian meatballs with special tomato sauce
ADD PASTA / RICE        +11

MOJITO NOOK        20
Original • Passion fruit • Watermelon

FREEzE TEA         20
Lavander • Yuzu Ginger

FRESH JUICE        19
Orange • Carrot • Green apple 
Mango • Pineapple • Watermelon

LEMONADE         20
Classic • Mint • Kiwi

SODA          9
Coke • Coke light • Sprite • Fanta

H2O          
Still / Sparkling - 500ml       11
Still / Sparkling - 1000ml       17
Local water - 500ml       6

MANY OF OUR PRODUCTS CONTAIN OR MAY COME INTO CONTACT WITH COMMON ALLERGENS, INCLUDING WHEAT, 
PEANUTS, SOY, TREE NUTS, MILK AND EGGS. PLEASE INFORM YOUR SERVER IF YOU HAVE ANY FOOD ALLERGIES. *ALL PRICES ARE IN UAE DIRHAMS (AED)

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Hot & Cold Brews

Daily Specials

Our coffee is roasted until the flavor hits the sweet spot before 
we serve with a variety of delicious flavors.

Sweet Bites
Our desserts always made with pure bliss and love!

BABBA         40
Sponge cake (with strawberries) soaked in syrup filled with whipped cream

BONET         25
Cocoa flan, amaretto biscuits, caramel and vanilla whipped cream

CANNOLO SICILIANO        25
Crisp pastry filled with ricotta, candied fruits, chocolate

TIRAMISU         26
Biscuit soaked in coffee, mascarpone cream and cocoa powder

STRUDEL          25
Puff pastry with apple, pine nuts, raisins and cinnamon

ESPRESSO (single/double)            13 / 15
MACCHIATO (single/double)            13 / 15
AMERICANO         15
CAFé LATTé           17
CAPPUCCINO          17

ICED MOCHA         25
ICED AMERICANO        15
ICED LATTé          17
AMARETTO LATTé        20
VANILLA CAFé LATTé         20

ADD FLAVOR TO YOUR COFFEE!             
VANILLA           3        
AMARETTO           3
CARAMEL           3
ROASTED HAzELNUT         3

CHOICE OF:
MILK: FULL FAT / LOW FAT / SKIMMED
COFFEE: CAFFEINATED / DECAFFEINATED       

BREAKFAST TEA        13
BEST CHINA GREEN TEA       13
SPRING JASMINE TEA       13
SIMPLY MINT TEA       13
LEMON GINGER TEA       13

Sunday - SUNRISE POWER - Orange, carrot, ginger      21
Monday - TROPICANA - Mango, pineapple, mint      21
Tuesday - FRESH POMEGRANATE JUICE      21
Wednesday - SUMMER FRESHNESS - Orange, pineapple, raspberry  21
Thursday - PASSION FRUIT ICE TEA       21

NEW!

NEW!

NEW!

*ALL CHARGES ARE INCLUSIVE OF 5% VAT
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جرب
طبق 

الشراكة 
من  إبتداًء 

الرابعة الساعة   بعد 
الظهر بعد 

AED39ا

المأكوالت الشعبية اإليطالية!

اإلفطار في فيكولو!

السندويشات اإليطالية

األطباق الجانبية

سلطات طازجة

بيض بندكيت  26
بيض مسلوق لين، لحم ديك رومي مدخن، صلصة هولندية

بيض رويال 26
بيض مسلوق لين، سلمون مدخن، صلصة هولندية

بيض فلورنتين  26
 بيض مسلوق لين، سبانخ بالكريمة، بصل مخلل

بيض مقلي 26
بيض مقلي عيون، لين أو تام النضج

يمكنك اختيار طبق األومليت أو البيض المخفوق الذي تفضله 26
 بصل • طماطم • بقدونس • فلفل حار • جبن

هوم مايد غرانوال يوغرت 20
جرة مليئة بالخيرات لبداية صحية! تقدم مع العسل أو البرتقال

كرواسون 13
سادة أو بالزبيب أو بالشوكوالتة

هوم مايد غرانوال يوغرت

اجعلها
كومبو

بيادينا  41
 شطيرة ايطالية مع الطماطم الصغيرة وجبن الموتزاريال والجرجير

فوكاشيا فارسيتا  26
خبز الفوكاشيا المحضر على الطريقة المنزلية مع لحم ديك رومي مدخن و قطع الطماطم الطازجة

خضراوات  34
شطيرة محشوة بالباذنجان، الفلفل الحلو، البصل، الطماطم، جبن سكامورزا، أوراق الجرجير

كعكة السلمون  34
خبز بيغل طازج محشو بالسلمون والخيار والروب والبصل والنعناع والخس والشبت

األرز 11
البطاطا المقلية 17
السلطة الخضراء 15

دجاج 7
لحم تركي 7
سمك السالمون 11

 سلطات طازجة ومحضرة حسب الطلب تقدم مع صلصة تحضر
طازجة في مطبخنا

سر وصفات الشارع اإليطالي التي مرت من خالل
أجيال مع لمسة عصرية

يتم تقديم جميع البيض مع بطاطس سوتيه. متوفر حتى الساعة 12 ظهرا.

توازن بين النكهات والملمس.

جميع األطباق الجانبية محضرة طازجة إلعطاء زيادة وقيمة ألي طبق

كابريزي 34
جبن الموتزاريال مع الطماطم

سلطة بالحبوب   30
حنطة، برغل، خيار، بصل أحمر، نعناع، طماطم

سلطة على طريقة البحر المتوسط  41
خس، بصل، جبن فيتا، خيار، طماطم، زيتون أسود، تونة، أوريغانو

سلطة بالدجاج  41
خس روماني، بيض مسلوق، زيتون، صدور دجاج، ذرة، لحم ديك رومي مدخن ومقرمش

سلطة األخطبوط  41
 أخطبوط، بطاطا، زيتون، كرفس، بقدونس، عصير ليمون

بي ترو سالد  41
العدس األخضر/ البصل األحمر / جزر/ التفاح األخضر / خردل ديجون / الخل األحمر

البقدونس / 
41 

سلطة العدس 
أخطبوط، بطاطا، زيتون، كرفس، بقدونس، عصير ليمون

روكا سالد  41
الجرجير / شيري توماتو / بارمزان / خل بسلميك  /زيت زيتون 

بيتزا البطيخ  41
شريحة من البطيخ / جبن فيتا / أوريغانو /زيت زيتون/ ملح / فلفل

بيتزا مارجريتا  25
موزاريال، صلصة الطماطم، الريحان

بيتزا فونغهي  28
موزاريال، صلصة الطماطم، والفطر

بيتزا أربعة أجبان  33
موزاريال ، بارميزان، بري، ريكوتا، والثوم

فيجي بيتزا  33
القرنبيط، الفلفل، البصل، الذرة

بوراتينا بيد الطاهي ماركو 51
 125 جم من جبن الموتزاريال الطازج محشو بحساء ستراتشياتيال الغني بالكريمة،  

يُقدم مع الخبز المنقوع في عصير الطماطم.

بروشيتا  23
خبز مشوي على الفحم مع قطع الطماطم الطازجة واألوريغانو وزيت الزيتون

بارميجيانا  41
 كعكة باذنجان مطهوة بالجبن في الفرن مع الطماطم والريحان وجبن الموتزاريال وجبن البارميزان.

فريتورا دي سترادا  37
 سمك وحبار مقلي ومقرمش، يُرش عليه عصير ليمون حامض.

أرانشيني  26
كرات أرز مقلية محشوة بالفطر والبازالء وجبن الموتزاريال، 

ومغطاة بفتات الخبز. تُقدم مع صلصة الطماطم الحارة

إمباناتي جبن الموتزاريال  30
جبن موتزاريال مقلي بالكرز مغطى بفتات الخبز. يُقدم مع صلصة الطماطم الحارة

فيتيلو توناتو  51
شرائح لحم العجل مغطاة مع صلصة مثل المايونيز ا منكهة بالتونة

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

إضف بروتين إلى وجبتك!

الفول السوداني، الصويا، المكسرات، الحليب، البيض. تحتوي العديد من منتجاتنا أو قد يشوبها بعض المواد الشائعة المسببة للحساسية، بما في ذلك القمح،
*جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي (درهما)يُرجى إخبار النادل إذا كان لديك حساسية من نوع معين من الطعام.

*جميع األسعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة



خضروات
+7

دجاج
+7

سمك السالمون
+11

اختر صلصتك المفضلة

أضف نكهتك المفضلة

خياراتك

إرفع مستوى الباستا الخاصة بك!

اختر نوع المعكرونة المفضل لديك

لينغوينيإسباغيتيفوسيليبيني

ترافل 51
جبن بارميزان، زبدةمع الترافل

بيستو 39
ريحان، ثوم، زيت، جبن بارميزان، صنوبر

طماطم   39
الصلصة اإليطالية الكالسيكية ذات العالمة التجارية المسجلة

أرابياتا   39
صلصة حارة محضرة من الثوم والطماطم والفلفل األحمر الحار

صلصة الزيت والثوم والفلفل الحار  39
ثوم وزيت زيتون وفلفل حار. مزيج من المكونات المثالية لالستمتاع بتناول أطباق شهية في غاية البساطة

البولونيز  39
لحم بقري مفروم وبصل وجزر وكرفس وطماطم

ألفريدو  39
جبن بارميزان وكريمة. لذيذة

دجاج بالكريمة  39
جبن بارميزان وكريمة لذيذة مع الدجاج        

سلمون بالكريمة  39
جبن بارميزان وكريمة لذيذة مع سمك السالمون

موخيتو 20
أصلي • باشن فروت • البطيخ 

شاي مثلج 20
زنجبيل • خزامي

عصير طازج   19
البرتقال • جزرة • تفاحة خضراء

مانجو • أناناس • البطيخ

عصير الليمون   20
كالسيكي • نعناع • كيوي

مشروب غازي  9
كوال • كوال اليت • سبرايت • فانتا

ماء  
11 500mL مياه معدنية / مياه غازية
17 1000mL مياه معدنية / مياه غازية
6 500mL مياه محلية

حساء الطماطم 23
حساء الطماطم الطازجة مع الكريمة وجوز الطيب. 

بولو أال فيكولو   41
صدور دجاج متبلة ومطهوة بضغط البخار، تُقدم مع السلطة الخضراء 

سلمون بصلصة الزبدة   57
سلمون متبل بالليمون ومسلوق، يُقدم مع الشمر المشوي

كاالماري في أوميدو   58
الحبار، زيت الزيتون، الثوم، رقائق الفلفل الحار 

برانزينو إن غوازيتو   74
فيليه السمك، بندورة الكرز، الزيتون 

كرات اللحم على طريقة ماما 36
كرات اللحم اإليطالية المحضرة بيد الطاهي ماركو مع صلصة الطماطم

المحضرة على طريقة ماما الخاصة

أضف الباستا أو األرز  11+

باببا 40
كيكة مشبعة بالشراب و محشية بالكريمة 

بونيت 25
كعكة كاكاو بالفواكه وبسكويت أماريتو وكراميل وكريمة مخفوقة بالفانيال 

كانولو سيسيليانو   25
 فطيرة مقرمشة محشوة بجبن الريكوتا والفواكه المجففة المحالة بالسكر 

تيراميسو   26
بسكويت منقوع في القهوة وكريمة ماسكاربوني ومسحوق الكاكاو

شترودل   25
رقائق عجين محشوة بالتفاح والصنوبر والزبيب والقرفة

إسبريسو 15/13
ماكياتو   15/13
أمريكانو   15
كافيه التيه   17
كابتشينو  17

موكا مُثلجة   25
أمريكانو مُثلجة    15
التيه مُثلجة     17
أمرتو مثلجة  20
فانيليا التيه  20

براكفست تي 13
بست شاينا جرين تي   13
شاي بالياسمين   13
شاي بالنعناع   13
شاي الزنجبيل والليمون   13

األحد-  قوة الشروق - مزيج من البرتقال والجزر والزنجبيل 21
اإلثنين-  تروبيكانا - مزيج من المانجو واألناناس والنعناع   21
الثالثاء- عصير الرمان الطازج    21
األربعاء- نضارة الصيف - مزيج من البرتقال، واألناناس، والتوت   21
الخميس- باشن فروت آيس تي - مزيج من المانجو واألناناس والنعناع  21

فانيال 3
أمرتو   3
كراميل  3
بندق محمص   ٣

حليب: كامل الدسم، قليل الدسم،حليب من دون دسم 
قهوة: مع الكافيين، خاليه من الكافيين   

أرابياتا

مطبخ ماما باستا آل دينت!

الحلويات

المشروبات الساخنة والباردة

العروض اليومية

مبردات

أطباق بتوقيع فيكولو! اتخذنا المفضلة منزليًا وجعلناها أفضل، وحولنا
 المعكرونة  التي تحب إلى المعكرونة التي تبادلك حبها!

الحلويات لدينا مصنوعةدائما مع النعيم الخالص والحب!

 قهوتنا محمصة لدرجة أنها تصيب بحالوتها وطعمها القلب ليتم تقديمها
في مجموعة متنوعة من النكهات اللذيذة

سنجل/ دوبل

سنجل/ دوبل

مع العديد من النكهات، عليك تجربتها واالستمتاع بوقتك

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

جديد!

الفول السوداني، الصويا، المكسرات، الحليب، البيض. تحتوي العديد من منتجاتنا أو قد يشوبها بعض المواد الشائعة المسببة للحساسية، بما في ذلك القمح،
*جميع األسعار بالدرهم اإلماراتي (درهما)يُرجى إخبار النادل إذا كان لديك حساسية من نوع معين من الطعام.

*جميع األسعار تشمل ٥٪ ضريبة القيمة المضافة


