VOOR DE SP

GOLF &

Pico Bello
B E L L A I TA L I A

IJSCOUPES & HOORNTJES

Coppa Bambino

3,90

Coppa Fantastico

7,15

Banana Royal

5,70

Pico Bello

7,15

Piccollo

5,60

Kindercoupe met vanilleijs, banaanijs
en slagroom.
De Italiaanse variatie op de
“bananasplit” met 2 verschillende
soorten ijs en slagroom.

Een fris fruitige coupe met zwarte
bes-, aardbei- en vanille-ijs, vers fruit
en slagroom.

Coppa Noice

5,70

Een notencoupe voor de liefhebber.
Walnoot-, hazelnoot- en pistache-ijs
met slagroom.

Coppa Fragola

Aardbeien- en vanille-ijs met verse
aardbeien en slagroom.

Lekker smullen!

7,15

5 bollen ijs naar eigen keuze,
gegarneerd met bijbehorend fruit.

Een prima ijsvariatie van zwarte
bes-, aarbeien-, citroen- en yoghurtbosvruchten ijs, gegarneerd met vers
fruit en slagroom.

Coppa “Grollo”

6,60

Een Italiaanse versie van de Grolse
smaak. Straciatella-, kokos-, hazelnoot
en chocolade-ijs, gegarneerd met
amandelschaafsel, bitterkoekjes en
slagroom.

Coppa Amaretto

7,15

Malaga- walnoot-, hazelnoot- en
straciatella-ijs, gegarneerd met de
beroemde Italiaanse geconfijte kers in
amarene-saus en een vleugje amaretto.

IJsje om mee
te nemen
per bol

Coppa Tropical

7,15

Coppa Yoghurt

7,15

Een tropische ijs-creatie. Een groot
cocktailglas gevuld met vruchtenijs en
vers fruit.

Een Italiaanse ijsbeker gevuld met
bosvruchten-yoghurtijs, verse yoghurt,
gegarneerd met besjes en aardbeien.

Coppa “Amore”

10,50

Coppa “Marveld”

12,20

(voor 2 pers.)
Een duo coupe met het meest
verrassende Italiaanse ijs om van te
houden. Kokos-, aardbeien-, vanille-,
pistache- en straciatella-ijs met
slagroom.

(voor 2 pers.)
Een twee persoons coupe met
banaanschijfjes, banaan-, straciatella-,
aardbei- en zwarte besijs royaal
gegarneerd met vers fruit.

Lekker smullen!

Coppa “Grande”

1,25

17,65

(voor 4 pers.)
Een kunstwerk om te zien; bijna al onze
ijssoorten zijn hierin terug te vinden.
Ook het fruit is overweldigend.

Porties aan tafel

Klein
3 bolletjes ijs naar keuze
Middel
4 bolletjes ijs naar keuze
Slagroom

3,90
4,40
0,55

Per tafel of gezelschap maken wij één rekening.
Genoemde prijzen zijn in Euro’s. De waarde van een
Marveld consumptie-munt is € 2,50. Hierop is geen
geld teruggave. Wij serveren geen kraanwater, wel
verschillende soorten bronwater.

