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Pavarotti Dolce is het ‘zoete zusje’ van 
Restaurant Pavarotti en staat ook wel bekend als 
de ‘Ice Cream Experience’. 

Pavarotti Dolce is gelegen in Delft, Leiden,  
Leidschendam, Zoetermeer en Kijkduin.
Ambachtelijk schepijs is absoluut de specialiteit van 
Pavarotti Dolce. Naast ambachtelijk 
schepijs hebben we nog een aantal andere zoete 
lekkernijen. Denk hierbij aan onze Freakshake, 
Milkshake, Ciclone, Cupcake, Donut en ga 
zo maar door! Kortom, genoeg lekkers en voor ieder 
wat wils. 

De inrichting en uitstraling van de winkel in 
combinatie met de producten die wij serveren maakt 
Pavarotti Dolce “the place to be”.

pavarotti dolce
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1  bol: 1,75
2 bolLen: 3,50
3 bolLen: 5,00
   Slagroom 0,75

Ambachtelijk schepijs is absoluut  
de specialiteit van Pavarotti Dolce. 

Zomers is er keuze uit 32 smaken ambachtelijk 
schepijs. Niet voor niets zijn wij in 2019  
Nederlands Kampioen geworden met onze  
ijssmaak: ‘Guilty Pleasure’, een combinatie van 
witte chocolade, pecannoten, gezouten  
caramel en sinaasappel.

Ambachtelijk
schepijs



10,50

Naast ambachtelijk schepijs 
dé hit van Pavarotti Dolce.

Heb jij je al gewaagd aan de Freakshakes 
van Pavarotti Dolce? Veel BN’ers, 
influencers en vloggers hebben al een 
bezoekje gebracht aan onze winkel. 
Niet alleen om de Freakshake te komen 
proeven, maar natuurlijk ook om het 
perfecte plaatje te schieten voor 
Instagram.

De Freakshake bevat alles wat we lekker 
vinden. De basis wordt gevormd door 
een romige, ijskoude milkshake, maar 
dan in een nieuw jasje. De excentrieke 
afwerking maakt de Freakshake erg 
instagrammable. 

Let’s have a cheat meal!

FREAKSHAKE PINK DRAGON

Crazy Banana

Chocoloco

Caramel Treat

Smurf



small/large
4,75/5,75 

Dé hit op softijsgebied: een grote beker gevuld 
met het lekkerste softijs en jouw 6 favoriete 
toppings. 

Met keuze uit ruim 25 verschillende toppings, van 
chocolade, snoepjes en koekjes tot aan vers fruit, 
voor ieder wat wils.
Nadat dit alles met een speciale mixer door elkaar 
wordt gemixt, krijg je een gevaarlijk lekker ijsje, 
waar je geen genoeg van krijgt. 

Creëer jouw favoriete mix en deel deze 
met ons via social media!

CICLONE
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Heerlijk om af te koelen! Een coupe gevuld 
met ambachtelijk schepijs, vers fruit, slagroom 
en afgewerkt met heerlijke toppings zoals 
chocolade schaafsel, kletskoppen en nootjes. 

Chocolate Sensation  
chocolade, straciatella en vanille ijs, slagroom, chocoladesaus en toppings

Summer Holiday  
sorbet ijs, vers fruit, slagroom en toppings

Cookielicious  
Verschillende soorten cookie ijs, slagroom, chocoladesaus en toppings

Guilty Pleasure   
guilty pleasure, caramel en vanille ijs, slagroom, caramelsaus en toppings

Strawberry Passion  
vanille ijs, verse aardbeien, slagroom, aardbeiensaus en toppings 

Voor de kids €5,50 

Candy Crush  
smurfen en vanille ijs, slagroom, spikkels en snoepjes

IJscoupe

9,50



Kent u de Bubble Wafel al? Deze unieke wafel 
is ontstaan in Hong Kong en via New York en 
Londen overgewaaid naar Nederland. 

Een versgebakken luchtige wafel, gevuld met vers 
softijs of ambachtelijk schepijs en de lekkerste 
toppings. Razend populair in het buitenland en vanaf 
nu ook bij Pavarotti Dolce!

Bubble wafel 7.50 
softijs en 3 toppings naar keuze

Bubble wafel 9.50 
ambachtelijk schepijs en 3 toppings naar keuze

Bubble Wafel

7,50
vanaf



Je kent ze wel, die heerlijke grote Amerikaanse 
milkshakes! Afgetopt met een flinke toef slagroom 
en toppings. 

Keuze uit: 
aardbei, banaan, caramel, chocolade en vanille

Milkshake

5,50



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 
minstens 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.

Cupcake

3,50



Om je vingers bij 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! 

Donut 

2,75



Het blijft gewoon zó lekker! 

Softijsje 2,25

Sundae Dolce 3,75
Softijs met een dip en een topping naar keuze 

Softijs



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.

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

dolce s Sweet Hour



pavarotti dolce
giftcard

Happy Birth
day

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

 Juffendag

BeterschapBedankt

Best Friend
i      you



Photobooth
Maak een foto en win!
 
Maak een leuke, gekke of grappige foto in onze 
photobooth. Post deze foto op jouw Instagram, 
tag ons in jouw bericht en maak kans op een 
Pavarotti Dolce Giftcard t.w.v €10,-

We maken maandelijks een winnaar bekend 
via onze socials.
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Warme dranken 
Koffie ..................................  3.50 
Cappuccino ......................... 4.00
Koffie Verkeerd .................... 4.00
Latte Macchiato ................... 4.25 
Espresso ............................. 3.25
Dubbele Espresso ............... 4.50
Macchiato ........................... 3.50
Warme Chocolademelk ....... 4.25 
slagroom ............................. 0.75
Thee .................................... 3.25
Verse Muntthee ................... 4.50
Verse Gemberthee ............... 4.50

Koude dranken
Iced Cappuccino ................. 4.75
Chaudfontaine still ............... 3.25
Chaudfontaine sparkling ...... 3.25
Schulp Redlove Appelsap .... 4.00
Schulp Appels & Aardbeien ..4.00
Schulp Appels & Peren ........ 4.00
Ranja  .................................. 2.75

dranken


