
De cupcakes worden met veel liefde en passie bereid 
in eigen keuken. Dagelijks is onze patissier druk in de 
weer om de lekkerste smaakcombinaties te creëren. 
Wekelijks hebben wij een wisselend assortiment van 
6 smaken. 

Wij hebben ook speciale “to go boxen” zodat u de 
cupcakes gemakkelijk mee naar huis kunt nemen. 
Of natuurlijk ook leuk om cadeau te doen! Ook maken 
wij speciale thema cupcakes met bijvoorbeeld de 
feestdagen, denk hierbij aan prachtige valentijn, freaky 
halloween en feestelijke kerst cupcakes.

Iets te vieren? Bijvoorbeeld een verjaardag, 
trouwdag of jubileum? Wij maken ook cupcakes 
naar uw wens op bestelling. Vraag naar de 
mogelijkheden!

Cupcake

2,95



Om je vingers van af te likken! 

Donuts gedipt in chocolade en bestrooit met de 
lekkerste toppings. Lekker om gelijk op te eten, of om 
mee te nemen naar huis! 

Iets te vieren? Bijvoorbeeld een verjaardag, 
trouwdag of jubileum? Wij maken ook donuts 
naar uw wens op bestelling. Vraag naar de 
mogelijkheden!

Donut 

2,oo



Het blijft gewoon zó lekker! 

Softijsje 1,50

Sundae Dolce 2,50
Softijs met een dip en een topping naar keuze 

Softijs



Onze opgemaakte literbakken ijs kunnen niet 
wachten om met u mee naar huis te gaan! 

De liter bakken worden in onze Ice Cream Factory 
met veel liefde voor u bereidt en afgewerkt zoals onze 
bakken ook in onze vitrine worden gepresenteerd. 
De literbakken zijn verkrijgbaar in verschillende 
smaken. 

Ideaal voor een groot gezelschap, 
of gewoon als u een enorme ijsliefhebber bent!

Lekker voor thuis!

17,50



Nieuw bij Pavarotti Dolce!
 
Geniet van een grote selectie van Dolce’s zoete 
lekkernijen met daarbij een uur lang onbeperkt 
koffie en thee.
 
Het ultieme moeder/ dochter of vriendinnen uitje!
 
Vanwege beperkte zitruimte en voorbereiding is 
reserveren verplicht. Dolce’s Sweet Hour is 
te reserveren vanaf 2 personen en kost €17,50 p.p.

Reserveer een onvergetelijke middag via 
www.pavarotti-dolce.nl

dolce s Sweet Hour
,



pavarotti dolce
giftcard
Op zoek naar een leuk cadeau? Dan is de 
Pavarotti Dolce Giftcard een aanrader!
 
De kaart is op te waarderen naar elk gewenst 
bedrag vanaf €5,- en is te besteden op al onze 
locaties

Happy Birth
day  Juffendag

BeterschapBedankt

Best Friend
i      you



Iced Cappuccino

4,25
Slagroom 0,75

Het ideale drankje om om af te koelen!

Heerlijk luchtig, romig en vol van smaak.
 
Ook te verkrijgen in een to go beker, ideaal 
voor tijdens het shoppen.



Warme dranken 
Koffie ..................................  3.00 
Cappuccino ......................... 3.50
Koffie Verkeerd .................... 3.50
Latte Macchiato ................... 3.75 
Espresso ............................. 2.75
Dubbele Espresso ............... 4.00
Macchiato ........................... 3.00
Warme Chocolademelk ....... 3.75 
slagroom ............................. 0.75
Thee .................................... 3.00
Verse Muntthee ................... 4.00
Verse Gemberthee ............... 4.00

Koude dranken
Chaudfontaine still ............... 3.00
Chaudfontaine sparkling ...... 3.00
Schulp Redlove Appelsap .... 3.50
Schulp Appels & Aardbeien ..3.50
Schulp Appels & Peren ........ 3.50
Ranja  .................................. 2.50

dranken




