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coffee 
Lungo 2,7

doppio 4,5
cappuccino 3

espresso 2,7

espresso macchiatio 3,5
latte macchiatio 3,5

ristretto 2,7

special coffee 
chocolate cookie 4,5

salted caramel 4,5

Latte macchiato met monin chocolate cookie, slagroom,
topping van monin dark chocolate en crunch van 
chococolate cookies 

Latte macchiato met monin salted caramel, slagroom en 
topping van caramel blokjes 

coffee liqueur 
irish coffee 8

french coffee 8
Koffie met Grand Marnier en slagroom

italian coffee 8
Koffie met Amaretto of Frangelico en slagroom 

Koffie met Jameson, rietsuiker en slagroom 

spanish coffee 8
Koffie met Licor 43 en slagroom



tea
earl grey superior zwart 3

china golden yunnan zwart 3

Een prachtige zwarte earl grey van een superieure 
kwaliteit.

Mooie kwaliteit zwarte thee met witte tips uit de provincie 
Yunnan. Heeft een volle maar zeer zachte smaak.

champagne cassis wit 3

china mao feng wit 3

Een bruisende combinatie van groene- en witte thee met 
een fruitige afdronk.

Waardevolle witte thee uit de regio Xi Shuang Ban Na,
in het zuiden van Yunnan. De thee is lichtzoet en bloemig 
van smaak.

lemongrass citroen groen 3

China bancha groen 3

Een heerlijke frisse groene thee met een zachte smaak. 

Een zachte Bancha met een neutrale smaak en een fijn 
boeket. Bancha thee bevat minder theïne dan andere 
groene thee. 

gember-citroen rooibos 3

naturel rooibos 3

Rooibos met een pittige bite van gember, gecombineerd 
met een heerlijke fris-zure citrus smaak.

Rooibos thee in de meest pure vorm zonder toevoegingen 
van andere aroma’s. 

eucalyptus-manuka en aloe vera kruiden 3
In deze thee proef je een perfecte balans van verkoelende 
frisheid, zachte zoetheid en een licht pittige kruidenheid.

Alberto’s sweets 
huisgemaakt appelgebak met slagroom 4

Canoli’s ( 2 stuks ) 5



lemon tea | 4

watermelon royal | 4

passion sensation | 4

mint lemonade |4   

fresh lemonades 



cocktails 
Lynchburg lemonade 9

asian bulldog 10,5

Jack Daniëls | Triple sec | 7-up | citroen 

Bull Dog Gin | monin spicey mango | Double Dutch 
tonic | limoen | rozemarijn 

mojito 9

cuba libre 9

Rum | Monin Mojito | limoensap | munt | sodawater 

Ron Perla Rum | cola | limoen 

italian sunset 9
Amaretto | sinaasappelsap | grenadine 

moscow mule 9
Vodka | ginger beer | limoen | munt 

gin & tonic 

Hendricks 10,5
Hendrick’s Gin | tonic | komkommer | rozemarijn 

Alberto’s Gin 14,5
Alberto’s Italian Gin | tonic | venkel | kardemom |
jeneverbes | sinaasappel 

Bobby’s 10,5
Bobby’s Gin | limoen | steranijs | citroengras 
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aperol spritz 7

Luxardo limoncello spritz 7,5

Aperol | prosecco | sourcy rood | sinaasappel | munt 

Luxardo limoncello | prosecco | citroen 

mojito 6

Monin hugo 0,0  6

Monin mojito | lime juice | sourcy rood 

Monin Elderflowersirop | limoen | munt | sourcy rood 

best alcohol free 

Crodino  4,5 
Crodino | komkommer | sinaasappel | sourcy rood 

spicey mango 6
Fluère | monin spicey mango | tonic | limoen | 
rozemarijn 

campari tonic 
Italiaans temperament afgeblust met veel 
ijs, tonic en een partje limoen 

7

gin & tonic 
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toso Spumante
Prosecco | Veneto, Italië

5,5            30        

Augustí Torelló Aliguer 
cava brut 
Macabeo, Parellada, Xarel-lo | Penèdes, 

6,5            36        

pizzolato violette spumante
Prosecco, Raboso | Veneto, Italië

6             32        

la goiosa valdobbiadene
Prosecco | Treviso, Italië 

     36

Aan de Breede beek Secco 
Muscaris | Nijkerk, Nederland 

     36

Montes sparkling angel brut 
Pinot Noir, Chardonnay | Colchagua Valley, 

     52

Aan de breede beek brut 
Muscaris | Nijkerk, Nederland  

     60
Chardonnay | Paarl, Zuid-Afrika 

De venoge “cordon bleu” extra brut 
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | Champagne,
Frankrijk 

     90

wit

rose 

Aan de breede beek secco rosé
Cabernet Cortis | Nijkerk, Nederland 

     37

lunaria ramoro rosato spumante
Pinot Grigio | Terre di Chieti, Italië 

     40

agustí Torelló rosat Trepat
Trepat | Penedès, Spanje  

     60

rood 
De bortoli heathcote sparkling      40

Fiol Prosecco
Prosecco | Veneto, Italië 

     42

Fiol Prosecco rosé
Prosecco-Pinot noir | Veneto, Italië

     42

Shiraz | Victoria, Australië  



fresh lemonades 

 15.00 - 18.00 uur
Bij het bestellen van een fles bubbels 
serveren wij een lekker 
borrelplankje van Alberto’s ! 
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Bieren van de tap 

Bieren op fles 

Alcohol vrij 

Birra Moretti | vanaf 3

Brand seizoentap | 5,5

Texels Seizoentap| 5,5

Affligem seizoentap| 5,5

groot geschapen | 5,5

Lamme jan | 5,5

Desperados | 5,5

Cornet oaked | 5,9
Voortsche Vlier | 5,9
Voortsche red ipa | 5,9

Morte subite| 4,5

Oedipus Mannenliefde | 5,5
Oedipus pais tropical | 5,5

Oudaen dubbel | 5,5

texels tripel | 5,7

Texels Skiller wit | 5,7

Amstel radler | 3,7

karmeliet tripel | 5,8

Heineken 0,0 | 3,5

Amstel radler 0,0 | 3,5

affligem blond 0,0 | 4,5

Brand weizen 0,0 | 4

krachtig en blond 

dubbel

fris en fruitig 



fresh lemonades 
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Pinsa romana 
Tomaat | buffelmozzarella | basilicum | jonge olijfolie || 12,5

Focaccia 
Vers gebakken | rozemarijn | zeezout | knoflookolie | kinkelsaus || 9

Arancini
Risotto bitterballen | 6 stuks | kinkelsaus || 10,5

Bitterballen
Rundvlees bitterballen | 8 stuks | mosterd || 9

pane
Grof volkorenbrood | gezouten roomboter | kinkelsaus | tomatenspread || 7

Bruschetta pomodoro
3 focaccia crostini’s | bruschetta pomodoro || 7,5 

Gamba aglio olio 
Gamba’s | knoflook | focaccia || 12,5

Truffel friet 
Verse friet | Parmezaanse kaas | vergeschaafde truffel || 6,5

Culatello
Culatello ham | pickles || 10 

anti pasti
Diverse Italiaanse specialiteiten || 25 

Ostrica
3 oesters | balsamico | rode wijn azijn | sjalotjes | citroen || 9,5
* extra oester per stuk || 3,5 

Polpi
Octopus | ui | knoflook | peterselie | rode peper | focaccia || 12.5 

fresh lemonades 


