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Breakfast Bella Ciao Compleet
egg benedict, focaccia kaas en een schaaltje vers fruit - 15

Egg Benedict
getoast brioche, boeren achterham, 2 gepocheerde eieren
en Hollandaise saus - 13

Scrambled eggs
met vers gebakken focaccia en roomboter - 10

Schaaltje vers gesneden fruit - normaal 8 / klein 6

Twee warme croissantjes 
warm uit de oven met roomboter en aardbeienjam - 8

Vers gebakken focaccia 
met Achterham en/of jonge boerenkaas - 8

Portie gerookte zalm - 8

Schaaltje boerenyoghurt met honing en granola - 7

Focaccia ‘Bambino’
vers gebakken met Nutella, hagelslag of aardbeienjam - 7

Portie uitgebakken bacon - 4

08.00 -11.00 uur

Koffie
en wat
lekkers...

Lemone homemade Italiaanse citroen-meringue taartje - 7

Tiramisu Bella ciao homemade - 7

Veluwse appeltaart - 4  

Bella Ciao mascarpone-vanille-slagroom - 2
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AntipastiSalumi Italiane
plankje met gesneden Italiaanse
worst en selectie vleeswaren met
gegrilde artisjok en olijven - 20

Fritura Mixta
rundvleesbitterballen, inktvis, gamba,

kaassoufflesse met sausjes - 14

Calamaro fritto
portie gefrituurde inktvis met
kruidensaus en citroen - 13

Crochetta (10)
rundvleesbitterballen met
honing mosterd - 11

Assortimento di pane
Italiaans brood, tomaat,
pesto, kruidensaus
en olijventapenade - 10

Crochetta (6)
rundvleesbitterballen met honing mosterd - 7

Bruschetta’s DI MANZA (2)
tartaar van biefstuk met olijfolie,
zeezout, peper uit de molen
en Parmezaan - 7

Bruschetta’s SALMONE (2)
tartaar van gerookte zalm, olijfolie,
sjalot en verse bieslook - 7

Bruschetta’s POMODORI (2)
tartaar van diverse tomaten
met basilicum, olijfolie en balsamico - 6

Salumi Italiane
plankje met gesneden Italiaanse worst en selectie vleeswaren met
gegrilde artisjok en olijven - 20 

Monti e Mare
gemengde salade met rosbief, gemarineerde gamba’s, citroendressing en knoflookcroutons - 18

Bacon&eggs
pizza, tomaat, Gouda, drie scharreleitjes en uitgebakken pancetta - 15

Focaccia Carpaccio
vers gebakken; met carpaccio, pesto, Parmezaan en geroosterde pompoenpitten - 15

Focaccia CAPRESE
vers gebakken; met tomaat, buffelmozzerella, basilicum en balsamico - 15

Focaccia Salmone
vers gebakken; met koud gerookte zalm, kruidenricotta en gefrituurde kappertjes - 14

Pomodori-pomodori! (VEGAN)
Carpaccio van verschillende tomaten, gemengde salade, frisse sorbet van tomaat,
basilicumdressing en knoflookcroutons - 12

(snacks)

Lunch
11.00 -17.00 uur

Bella Ciao, is een modern Italiaans 

concept aan de boulevard, waarbij 

alle traditionele aspecten van de 

Italiaanse keuken samen komen op

een creatieve manier.

In de keuken van Bella Ciao maken

we dagelijks de pasta’s vers in ons 

PASTALAB! 

Elke week draaien we diverse 

wisselende soorten! 

De fameuze Napolitaanse zuurdesem 

pizza’s worden na 72 uur fermentatie 

zonder extra gist gebakken in onze 

Moretti Forni op bijna 400 graden!

Buon appetito!

11.00 - 22.30 uur
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Lunch
11.00 -17.00 uur

Fritura Mixta
rundvleesbitterballen, inktvis, gamba, kaassouflesse met sausjes - 14

Calamaro fritto
portie gefrituurde inktvis met kruidensaus en citroen - 13

Assortimento di pane
Italiaans brood, tomaat, pesto, kruidensaus en olijventapenade - 10

Bruschetta’s di manza (2)
Tartaar van biefstuk met olijfolie, zeezout, peper uit de molen en parmezaan - 7

Bruschetta’s salmone (2)
tartaar van gerookte zalm, olijfolie, sjalot en verse bieslook - 7

Bruschetta’s pomodori (2)
tartaar van diverse tomaten met basilicum, olijfolie en balsamico - 6 

Tosti ham/kaas
Jonge kaas & boeren achterham - 8

Tosti Italiana
Tomatensaus, spianata, mozzarella, pesto & basilicum - 9

Zuppa dello chef
vraag naar de specialiteit - 9
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Pizza Gourmet!

FILETTO ‘BELLA CIAO’
Gesneden ‘Gasconne’ kogelbiefstuk met Parmezaan, balsamico, rode peper,
knoflook, olijfolie en verse peterselie - 22

Frutti di mare
gamba, kokkels, mosselen, octopus, rode peper, knoflook,
olijfolie en verse peterselie - 20

Crispy China
krokant buikspek, sesam-soja dressing, taugé en bosuien - 19

Salmone
warm gerookte zalm van Peter, groene asperges, rode peper,
knoflook, kervel en citroen - 19

Chicken pesto
gebakken kippendijen met pesto, Parmazaan, pompoenpitten en rucola - 17

Tartufo (vega of vegan) 
verse truffel, truffelsaus, gebakken
kastanjechampignons en rucola - 21

California
tomaat, mozzarella, tataki van tonijn, verse avocado,
komkommer en Japanse mayo - 23

I LOVE ITALY! tomaat, Gouda, gorgonzola, verse vijg
en rauwe Parmaham - 20

DIABOLO
tomaat, Gouda. ‘piri-piri style’ kalkoen, krokante octopus,
gepofte paprika en verse groene peper - 19

Turkish pizza (vega of vegan)
pittige ‘vegan’ gehakt, ‘feta kaas’, knapperige salade
met gepofte knoflook saus - 19

Spicy gamba
tomaat, mozzarella, gamba’s, cherry tomaat, rode ui,
taugé, bosui en sriracha mayonaise - 21

Parisienne
crÈme fraÎche, mozzarella, kastanjechampignons,
achterham en verse truffel - 17

CLASSICS!
Pizza Classica
tomaat, Gouda, mozzarella, Napolitaanse
salami en rode peper - 17

pasta Bolognese
tomatensaus met rundvlees, wortel,
ui en bleekselderij - 16

Pizza Margherita ‘Bella ciao’
tomaat, mozzarella, olijfolie en
verse basilicum - 13

Pasta Aglio e Olio (VEGA/VEGAN)
rode peper, knoflook, olijfolie en
veel verse peterselie - 12

Insalata Bella Ciao (VEGA/VEGAN)
gemengde salade met tomaat, olijf,
artisjok, citroendressing
en knoflookcroutons - 12

Al onze pasta’s en pizza’s
serveren wij meteen na bereiding!

Pasta!
(pastalab)

Daily fresh

11.00 - 22.00 uur



17.00 -22.00 uur

Antipasto
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Misto
o.a  diverse vleessoorten (2), schelpdieren á la marinara, gerookte
zalm en ricotta, gemarineerde gamba’s en diverse gegrilde groenten
met Italiaanse olijven - 25

Carpaccio Bella Ciao 
Dun gesneden rundvlees met basilicum pesto en geroosterde pompoenpitten - 15

Caprese Bella ciao
dun gesneden perzik met basilicum, buffelmozzarella en gehakte hazelnoten - 14

Parma e melone
Parmaham dun gesneden met verse meloen uit het seizoen - 13

Assortimento di pane
Italiaans brood, tomaat, pesto, kruidensaus en olijventapenade - 10

Bruschetta’s DI MANZA (2)
Tartaar van kogelbiefstuk met olijfolie, zeezout, peper uit de molen en parmezaaN - 7

Bruschetta’s SALMONE (2)
tartaar van gerookte zalm, olijfolie, sjalot en verse bieslook - 7

Bruschetta’s POMODORI (2)
tartaar van diverse tomaten met basilicum, olijfolie en balsamico - 6

Bambini
Pizza Ham & cheese
tomaat, gouda en achterham - 11

fresh pasta
met tomatensaus - 7 (extra achterham + 3)

Parma e melon
dun gesneden parmaham met verse
meloen uit het seizoen  - 9

“Eten en drinken
 vormen een fundamenteel
  onderdeel van de
   Italiaanse levensstijl.”
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Dolce
Coupe Fresco
vers fruit, aardbeienijs en mascarpone - 9

Tiramisu Bella ciao
homemade - 7

Lemone
homemade Italiaanse citroen-meringue taartje - 7

Vanille
2 bolletjes vanille-ijs met mascarpone - 6

kinderijsje - 4

Veluwse appeltaart - 4

bella ciao mascarpone-vanille-slagroom - 2

Irish coffee - 7

French coffee - 7

Italian coffee - 7

Special
     coffees

Digestief

ĲskoffiesIjskoffie - 5

Frappuccino - 5.50

Limoncello - 4

Frangelico - 4

Spanish coffee - 7

43 Coffee - 7

Frappuccino caramel - 6

Frappuccino hazelnoot - 6

Remy Martin VSOP - 5

grappa - 5
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Wijn - Rood
Generation 0 - Cabernet Sauvignon
Frankrijk • Biologisch
Vol van smaak en heeft intense smaaktonen van zwarte bes, braam en

een beetje drop met een lange zwoele afdronk. Heerlijk bij gegrild vlees,

stevige kazen en gekruide gerechten

Antico Casale - Nero D’Avola
Italië • Biologisch
Stevige rode Siciliaan, vol donker fruit. Tipje vanille en wat hout.

Prima date bij rood vlees, lam en herfstige pasta’s

Copaboca - Tempranillo   
Spanje
Mooie dieprode wijn, met een intense kersengeur, lange afdronk. Door de

6 maanden rijping op Amerikaanse eiken vaten gaat deze wijn goed samen

met rood vlees en Italiaanse kazen

Generation 0 - Syrah
Italië • Biologisch
Mooie volle wijn. Kruidig, met warme tonen van donkerrood fruit. Prima

bij een stevige maaltijd, met een lik boter, mooie olijfolie en wat pit

van specerijen en verse kruiden

Amastuola - Primitivo  
Italië • Biologisch
18 Maanden houtlagering in combinatie met lagering op roestvrij staal

maakt deze Primitivo tot een volle, harmonieuze en krachtige wijn.

Pruimen, kersen, mineralen en zelfs kaneel. Kruidig. Alles is zoals een

Primitivo zou moeten smaken. Te genieten met: pasta met stevige saus,

lamsvlees, rood vlees en oude kazen

Antico Casale - Valpolicella Ripasso  
Italië • Biologisch
Krachtpatser uit Sicilië, vol van donker en gedroogd fruit. Prachtig

bij vleesgerechten en kruidige, gevulde pasta’s

Cepa 21 Hito - tempranillo  
Spanje
De wijn wordt 14 maanden opgevoed in 85% nieuwe Franse barriques en

15% in Amerikaans eiken. Dat geeft een elegante wijn met een mooie

robijnrode kleur een neus van bramen, zwarte kers, aardbei, peper

en wierook. Krachtig met een zeer lange afdronk en opvallend fris

Zenato - Amarone della Valpolicella  
Italië
Robijnrode wijn met diepe kruidige aroma's en gedroogde fruitaroma's.

Deze wijn is rijk aan fruit en heeft een mooie complexe afdronk.

Aanbevolen bij hartige maaltijden, gegrild vlees, wild en rijpe

kaassoorten. Het is de absolute top wijn van dit gebied

Glas 4.70 - fles 22

Glas 4.90 - fles 24

Glas 4.90 - fles 24

Wijn - Wit
Fish or Meat - Sauvignon Blanc
Spanje • Biologisch
Uitnodigend aperitief. Mooie gouden kleur met licht groene tonen. De geur

is fruitig met tonen van rijpe vruchten zoals ananas en perzik en wat

bloesem. Fris en rond met een fruitige afdronk

Antico Casale - Vermentino
Italië • Biologisch
Knappe Siciliaanse schone, fruitig en bloemig. Heerlijk met schelp-

en schaaldieren, als aperitief of met een salade

I Castelli  - Pinot Grigio
Italië • Biologisch
Heerlijk verfrissende, lichte witte wijn met smaken van groene appel.

Echt een terraswijn. Mooi team met Italiaanse keuken, voorgerechten,

salades en visgerechten

Canta Boca - Verdejo
Spanje • Duurzaam
Mooie wijn met kruidige en frisse aroma’s. Een hint van kruisbessen,

witte bloesem en het tropische fruit dat de Verdejo typeert. Frisse,

sappige en fruitige smaak met een zachte, elegante afdronk

Balthazar - Viognier
Frankrijk
Lichtgele wijn. Intense geur van limoen, grapfruit en exotisch fruit.

Knisperfris en in balans, met een fruitige afdronk. Lekker bij

visgerechten en de Oosterse keuken. Deze wijn bevat minder alcohol

(11%) dan gebruikelijk

Amastuola Bianco Salento - Fiano, Malvasia
Italië • Biologisch
strogeel van kleur met delicate aroma’s. Florale tonen van acacia,

rozenhout met indrukken van Citrus en peer. De smaak is levendig en

bloemig met citrusfruit. De biologische wijnbouw geeft zowel de Fiano-

als Malvasiadruif een extra dimensie

Nodus - Chardonnay Moscatel 
Spanje
Kleur als stro, schoon en helder geel. In de neus zeer aromatisch,

met hints van Citrus, vers fruit en ananas. In de mond heeft deze wijn een

zeer aangename zuurgraad, die frisheid geeft. Zacht met een lange

afdronk. Prachtig bij visgerechten, romige pasta’s en harde kazen

Emilio Moro Polverete - Godello 
Spanje • Duurzaam
Prachtige Polvorete, gebaseerd op de nobele Godellodruif uit Bierzo.

Droog en fris, voor de liefhebbers van een mineralige, strakke wijn

met een mand vol wit fruit. Geweldig als aperitief, of als chaperonne

voor bruschetta’s, pasta’s en visgerechten

  

Glas 4.70 - fles 22

Glas 4.90 - fles 24

Glas 4.90 - fles 24

glas 5.50 - fles 25

fles 29

fles 32

fles 35

fles 36

glas 5.50 - fles 25

fles 30

fles 32

fles 35

fles 52

Vraag ook naar onze
kelderschatten!



Wijn- Rosé
Roos Estate Blush
Prachtige blush-rosé, met aardbei, passievrucht en guave.

Delicaat en gewoon zalig als aperitief en de perfecte partner

voor een lichte salade of witte vis

Crazy Tropez
Frankrijk • Provence
Een lekkere frisse wijn, licht verteerbaar met een laag

sulfietgehalte. Lichtroze rosé wijn, met een rijke en krachtige

neus van aardbei, framboos en een hint van kruiden. Intense finale 

Glas 4.70 - fles 24

Glas 5 - fles 30
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Mousserend
Alberto Nani Prosecco
Italië, Veneto • Biologisch
Een smaakvolle prosecco met smaken van abrikoos en Citrus

en heeft een stevige mousse, goede doordrinkbaarheid en frisheid 
Deor Cuvée Gold Prosecco
Italië, Veneto • Biologisch
Deze spumante is heerlijk als aperitief, fris & fruitig 

Pomula Pomegranate Pink 
Zuid-Afrika
Fruitig & exotisch met een licht zoete afdronk

Pomula Pomegranate Green 0%
Zuid-Afrika
Fruitig & exotisch met een licht zoete afdronk, alcohol vrij

Champagne
Moët Chandon Brut Impérial 0,75L 80

Glas 4.50 - fles 25

Glas 4.50 - fles 25

Glas 4.50 - fles 25

fles 30


