
Bella Italia

Carta Dessert



Bella Italia

Bella Italia



Bella Italia

warme dranken

espresso  € 2,40

cappuccino  € 2,65

caffè ristretto kleinste espresso  € 2,40

doppio espresso dubbele espresso  € 3,25

caffè macchiato espresso met een beetje melk  € 2,50

latte macchiato warme melk met espresso en schuim  € 3,50

caffè lungo koffie  € 2,40

caffè latte koffie verkeerd  € 2,50

• cafeïnevrij - meerprijs €0,30

• slagroom - meerprijs €0,50

warme chocolademelk met slagroom  € 3,50

irish coffee whisky, koffie en slagroom  € 6,50

french coffee grand marnier, koffie en slagroom  € 6,50

caffè italiano amaretto, doppio espresso en slagroom  € 6,50

caffè spagnola tia maria, doppio espresso en slagroom  € 6,50

thee  € 2,35

verse muntthee  € 3,25

gember thee  € 2,35



Bella Italia

desserts

tiramisu €  6,85
traditioneel Italiaans dessert. gemaakt met mascarpone, lange 
vingers, koffie, amaretto en cacao 

forma di canella €  6,90
buidel van een laagje marsepein gevuld met kaneel-roomijs met 
stukjes kaneel

torta arancia €  6,85
yoghurt-roomijs omhuld in sinaasappelbiscuit met een topping van 
sinaasappelgelei

bastogna di caramello €  6,90
een chocoladeovaal met karamel-roomijs, stukjes bastogne koek en 
een topping van karamel

scroppino €  5,85
verfrissend authentiek Italiaans ijsdrankje (spoom) van limoen-roomijs, wodka 
en prosecco

trio sorbetto €  6,85
overheerlijk taartje van ijs in de smaken framboos, citroen en mango
(vrij van lactose, gluten, melk, eiwit, noten – allergenen-arm. geef aan bij uw 
bestelling als u een allergie heeft, zodat wij rekening houden met decoratie en 
bereiding)

tartufo caffè   €  6,85
ijsbonbon van koffie-roomijs, met binnenkant van koffie omhuld met heerlijke 
stukjes meringue

coppa gelato alla vaniglia €  5,85
heerlijk dessert van vanille-roomijs met slagroom



Bella Italia

tartufo ai lamponi €  6,85
ijsbonbon van frambozen roomijs met een strakke frambozen 
geleispiegel en witte chocolade

tartelette al limone rustico €  6,90
bretonse koek gevuld met fluweelzachte citroencrémeux en
limoenmerinque

brownie amaretto €  6,85
taartje van chocolade- en amandel-roomijs met stukjes brownie en
walnoot

tartufo limoncello €  6,85
ijsbonbon van limoncello-ijs, met een binnenkant van citroenijs 
omhuld met meringue stukjes

macaron €  6,85
macaron van amandel, gevuld met roomijs van biologische melk met 
daarin een swirl van sorbetijs in de smaken mango-passievrucht  
en frambozen

dolce misto €  11,50
een mooie combinatie van verschillende ijslekkernijen 
(ook genoeg om samen te delen, vraag om een extra lepel 
om samen heerlijk te genieten)

gelato bambino (speciaal voor kinderen) €  4,50
grappige beker gevuld met vanille-roomijs, slagroom en een lolly
(de beker mag mee naar huis worden genomen)



Bella Italia

digestief & overige

amaro 18  € 4,50
amaro montenegro  € 4,50
armagnac  € 5,00
averna  € 4,50
bacardi  € 4,50
balantine’s  € 4,50
calvados  € 5,50
chivas regal  € 5,50
courvoisier v.s.  € 5,00
cynar  € 4,50
dimple  € 5,50
drambuie  € 4,50
fernet  € 4,50
gin  € 4,50
glenfiddich  € 5,50
grappa moscato  € 4,50
grappa nardini  € 5,50
grappa gran riserva superiore  € 11,50
jack daniels  € 5,00
jägermeister  € 4,50
jameson  € 4,50
jim beam  € 4,50
johnnie walker black label  € 5,50
johnnie walker red label € 4,50
licor 43  € 4,50
malibu  € 4,50
mandarin napoleon  € 5,00
ramazzotti  € 4,50
remy martin v.s.o.p.  € 7,00
remy martin xo  € 16,50
rosso antico  € 4,50

strega  € 4,50
vecchia romagna  € 4,50
vieux  € 4,00
wodka  € 4,50

likeuren
amaretto  € 4,50
baileys  € 4,50
cointreau  € 4,50
frangelico  € 4,50
grand marnier  € 4,50
limoncello  € 4,50
mirto  € 4,50
sambuca  € 4,50
sambuca negra  € 4,50
tia maria  € 4,50
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