traditioneel
Italiaans
recept

Het authentieke
Italië vindt u
terug in onze
desserts.
Smaak is voor ons van groot belang.
Onze heerlijke desserts worden bereid met
uitlsuitend verse producten. Het ijs wordt
volgens eeuwenoud traditioneel Italiaans
recept bereid.

dolci
gelati

dolci

ijs

desserts

gelati

Bananensplit

6,50

Gemengd ijs, banaan, chocoladesaus, geraspte

vers berei d in
ijs ma ker ij Ita lini Ge lat o

Tiramisu

6,50

Heerlijke dagverse Tiramisu

chocolade en slagroom

Grand dessert

Chocoladesorbet

6,50

Stracciatella-, chocolade- en vanille-ijs, geraspte

6,50
p.p.

Vanaf 2 personen een proeverij van diverse
lekkernijen. Gebakjes met ijs en fruit

chocolade, chocoladesaus en slagroom

Torte al cioccolato  uit eigen keuken

Coupe Il Lago

6,50

Stracciatella-, vanille- en aardbeienijs, kersen,

5,50

Chocolade taart met een bol ijs en slagroom

Panna cotta  uit eigen keuken

kersensap, geraspte chocolade, saus en

5,50

Een Italiaans nagerecht, dat letterlijk gekookte

slagroom

room betekent, het komt van oorsprong uit de

Aardbeiensorbet

6,50

Vanille- en aardbeienijs, verse aardbeien,

Noord-Italiaanse regio Piemont

Frutta di bosco  uit eigen keuken

5,50

Bosvruchten gebak met slagroom en een bol ijs

p.p.

Gemengde ijssoorten met amarenen, kersen,

Frutta fresca

5,05

kersensap en slagroom

Een coupe met vers fruit

aardbeiensaus en slagroom

Amarenensorbet

6,50

Meloensorbet

Cannoli siciliani

Meloen-, citroen- en bananenijs met verse

6,50

6,50

Gerold koekje gevuld met Ricotta,

stukjes meloen en slagroom

geserveerd met een bol ijs en slagroom

Sorbet del Padrino

6,50

dessertwijn

Hazelnoot-, chocolade- en stracciatella-ijs,
hazelnoten, slagroom en notenkrokantjes

Sorbet alla frutta

Moscato Frizzante

6,50

Vers fruit, meloen- en aardbeienijs, yoghurt en

Lichte & frisse dessertwijn,

slagroom

lekker als apéritief of bij gebak

Malagasorbet
Vanille- en malaga-ijs, rozijnen en slagroom

Geba kje en na gerech t uit
de Sic ilia an se keu ken

5,25
per glas

ijsdrankjes

6,50

café

koffie

Frullato (milkshakes)

5,25

De Frullato kunnen wij voor u maken met alle
smaken uit onze ijsvitrine

Caffé d’Italia

Echte Italiaanse koffie met een heerlijk scheutje

5,25

Limoncello cocktail
vanille-ijs en limoncello

Caffé d’Irlanda

5,25

De échte Ierse koffie met originele Jameson

Scroppino

Single Malt

Citroenijs met prosecco

Caffé di Francia

5,25

Heerlijke Franse koffie met Grand Marnier

Caffé di Spagna

6,50

Een overheerlijke Italiaanse spoom met vers

Amaretto Disaronno

“zo als het hoo rt”

Spaanse koffie met Tia Maria

Caffé ghiacciato
IJskoffie

5,25

6,50

6,50

