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MENIU
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Prețurile afișate sunt în lei.
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Încă din 1999, pornind de la ideea de a oferi brăilenilor o pizza adevărată, servită ca la mama ei, Napoli, am
creat Pizzeria „Bella Italia“ care a reușit să cucerească inimile românilor din peste zece orașe, inclusiv Capitala.
Ideea de pizzerie de la care am pornit a fost îmbunătățită zi de zi ca sa fim în concordanță cu preferințele
dumneavoastră, clienții noștri. Pizzeria „Bella Italia“ vă întâmpină mereu cu cele mai delicioase produse ale
bucătăriei italiene, proaspăt preparate în fața clientului, într-o atmosferă caldă și primitoare.
Pizzeria „Bella Italia“ a fost și va rămâne locul ideal pentru a lua masa în compania familiei sau a prietenilor,
dar și un loc perfect pentru întâlnirile de afaceri, combinând eleganța, intimitatea și bunul gust pentru ca tu să
te simți întotdeauna excelent.
Ne adaptăm permanent la cerințele și preferințele tale, dovadă fiind introducerea conceptului de „a mânca
sănătos“ prin utilizarea de ingrediente naturale proaspete, pline de savoare, gătite fie prin metode tradiționale,
fie metode moderne.
Dacă am reușit să ajungem la o importantă rețea națională de pizzerii, acest lucru se datorează clienților noștri,
echipei și tuturor acelora care au fost și sunt alături de noi.
Vă mulţumim pentru că ne apreciaţi!
Fondator - Iulian Zamfir
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SUPE
Zuppe

Supă cremă de ciuperci
Crema al Funghi

Ciuperci, cartofi, sare, piper (200 ml)

18

Supă cremă de mazăre
Crema al Piselli Verdi

Mazăre, cartofi, sare, piper (200 ml)

18

Supă cremă de dovleac
Crema al Zucca

Piure de dovleac, cartofi, usturoi, smântână, crutoane (200 ml)

Ciorbă de burtă
Burtă, ceapă, morcovi, usturoi, țelină, ouă, rădăcină de pătrungel, smântână, dafin, oțet, sare, piper (200 ml)
4

18

18

PIZZA
5

Bella Italia
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, şuncă, salam, ciuperci, măsline, ardei gras

Capricciosa
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, șuncă, ciuperci, măsline

Quattro Stagioni
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, șuncă, salam, ciuperci, măsline, ton, sos chilli

Diavola
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, salam, sos chilli

Tipul de blat
Piccolo - 25 cm | Classico - 30 cm | Familiare - 40 cm | Grande - 50 cm

6

PICCOLO

CLASSICO

FAMILIARE

GRANDE

20

30

67

80

18

30

60

80

20

30

60

80

18

30

58

60

SUBTIRE SI
, PE VATRĂ

PUFOS SI
, CRESCUT

MOZZAMAR

Quattro Formaggi
Blat pizza, sos smântână, patru feluri de brânză: Gorgonzola, Mozzarella, Emmental, parmesan

Tonno e Cipola
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, ton, ceapă

Texană
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, bacon, salam, cabanos, cartofi, smântână, usturoi

Vegetariană
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, roșii, ardei gras, ciuperci, măsline, porumb

Tipul de blat

PICCOLO

CLASSICO

FAMILIARE

GRANDE

23

32

72

85

23

32

75

85

20

32

75

85

18

30

60

75

SUBTIRE SI
, PE VATRĂ

PUFOS SI
, CRESCUT

MOZZAMAR

Piccolo - 25 cm | Classico - 30 cm | Familiare - 40 cm | Grande - 50 cm
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Salame e Funghi
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, salam, ciuperci

Con Pollo
Blat pizza, sos curry, mozzarella, piept de pui, oregano

Margherita
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, sos pesto, roșii

Prosciutto Cotto e Funghi
Blat pizza, sos pizza, șuncă, ciuperci, mozzarella

Tipul de blat
Piccolo - 25 cm | Classico - 30 cm | Familiare - 40 cm | Grande - 50 cm
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PICCOLO

CLASSICO

FAMILIARE

GRANDE

18

30

58

68

18

30

60

72

16

25

50

60

18

30

58

68

SUBTIRE SI
, PE VATRĂ

PUFOS SI
, CRESCUT

MOZZAMAR

Pizza Carbonara
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, bacon, ouă, parmesan

Pizza Bolognese
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, carne Bolognese, ceapă roșie

Pizza del Mare
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, creveți, midii, rucola

Pizza Rustică
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, bacon, porumb

Tipul de blat

PICCOLO

CLASSICO

FAMILIARE

GRANDE

18

30

65

70

-

30

-

-

-

38

-

-

-

30

-

70

SUBTIRE SI
, PE VATRĂ

PUFOS SI
, CRESCUT

MOZZAMAR

Piccolo - 25 cm | Classico - 30 cm | Familiare - 40 cm | Grande - 50 cm
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Calzone con Prosciutto Cotto
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, șuncă, ciuperci, maioneză (380 gr)

Cuore Bella Italia
Blat pizza, sos pizza, mozzarella, șuncă, salam, măsline, ardei gras (180 gr)

Cuore Con Polo
Blat pizza, mozzarella, piept de pui (180 gr)
10

30

18

18

PINSA
Aluatul pentru pinsa este mult mai flexibil și,
în loc de făină standard de grâu, se folosește deseori
făina produsă din grâu spelt, soia sau chiar din orez.
Forma distinctivă a pinsei nu este rotundă, ci mai
degrabă ovală. Pe lângă caracteristicile sale vizuale,
produsul se remarcă pentru digestibilitate datorită
mai multor factori: dospirea lentă (cel putin 24 de ore),
aluatul puternic hidratat (aproximativ 80%), amestecul de făini
cu puține calorii față de făina tradițională pentru pizza, lipsa grăsimii
de origine animală din compoziție.

Pinsa Buffala
Blat pinsa, mozzarella buffala, roșii cherry, busuioc, sos pesto, sos de roșii mutti (450 gr)

Pinsa cu somon
Blat pinsa, somon fume, sos mutti, spanac, smântană, mozzarella (450 gr)

Pinsa Jamon
Blat pinsa, sos mutti, jambon afumat, rucola, parmesan, mozzarella (450 gr)

Pinsa Romana specială
Blat pinsa, sos mutti, kaizer, mozzarella, ou, cartofi cuburi (450 gr)

39

39

39

39
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PLĂCINTĂ
Torta

Plăcintă cu şuncă

Sfornato con Prosciuto Cotto
Blat pizza, caşcaval (450 gr)

30

Plăcintă cu brânză şi stafide

Sfornato con Formaggio Fresco e Uvetta Passa
Blat pizza, brânză dulce, stafide, ouă (600 gr)

33

Plăcintă ţărănească
Sfornato rustico

Blat pizza, mozzarella, piept de pui, cartofi pai, bacon, ceapă verde, maioneză (450 gr)
12

35

MIC DEJUN
Prima colazione

Mic dejun continental
Colazione continentale

Bacon, cabanos, ouă, roșii, telemea, castraveți (350 gr)

25

Omletă

Fritatta

Ouă, ciuperci, salam, roşii, castraveţi, brânză (300 gr)

25
13

ANTREURI
Antipasti
14

Bruschete cu roşii şi usturoi
Bruschetta con Pomodoro e Aglio

Pâine prăjită, roşii, ulei măsline, usturoi, oregano (100 gr)

20

Bruschete cu somon fume
Bruschetta al Salmone Affumicato
Pâine prăjită, somon fume, mozzarella (150 gr)

25

Bruschete mixte
Bruschette miste
(100 gr)

25

Platou cu brânzeturi (2 persoane)
Piatto di Formaggi (2 persone)

Gorgonzola, Fontina, Bufalla, Buratta, Brie, Pecorino (550 gr)

60

Platou italian
Piatti italiano

Chorizo, Prosciutto, salam crud, salam uscat, grisine (550 gr)

Focaccia cu usturoi
Focaccia con Aglio (145 gr)

Focaccia cu parmesan
Focaccia con Parmigiano (145 gr)

65

10

12
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SALATE
Insalati
16

Salată Caesar
Insalata Caesar

Salată Iceberg, piept pui, parmesan, crutoane, sos Caesar (300 gr)

35

Salată de pui Bella Italia
Insalata di Pollo Bella Italia

Fâșii piept de pui, salată verde, roșii, castraveți, ceapă, ardei gras, parmesan, focaccia (300 gr)

38

Salată cu fructe de mare
Insalata Frutti di Mare

Fructe de mare, morcovi, țelină, măsline, cartofi, lămâie, pătrunjel (300 gr)

38

Salată mediteraneană
Insalata Mediterranea

Salată verde, creveți, roții cherry, parmesan, lămâie, busuioc (300 gr)

38

Salată cu somon afumat
Insalata al Salmon

Salată verde, ceapă, lămâie, somon, capere, focaccia (300 gr)

38

Salată de ton
Insalata al Tonno

Salată verde, ton, roșii, porumb, măsline, focaccia (300 gr)

38
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PASTE
Pasta

Penne Primavera
Penne Primavera

Paste, sos roșii, legume, usturoi, pătrunjel (300 gr)

30

Penne Arabiata
Penne all Arrabbiatta

Paste, sos roșii, usturoi, ardei iute, parmesan (250 gr)

30

Penne siciliene
Penne alla Siciliana

Paste, sos roșii, piept pui, mozzarella, parmesan, usturoi (300 gr)
18

35

Penne alla Matriciana
Penne alla Matriciana

Paste, pancetta, parmesan, ulei măsline (300 gr)

35

Penne Quattro Formaggi
Penne al Quattro Formaggi

Paste, smântană, parmesan, gorgonzola, brie (300 gr)

42

Paste Alfredo
Paste al Freddo

Paste, piept pui, smântană (300 gr)

35

Spaghete Bolognese
Spaghetti alla Bolognese

Paste, carne tocată de vită, sos roșii (250 gr)

35

Spaghete carbonara
Spaghetti Carbonara

Paste, pancetta, smântană, parmesan (250 gr)

35

Spaghete cu fructe de mare
Spaghetti del Mare

Paste, creveți, midii, sos roșii, usturoi (300 gr)

48
19

PASTE
Pasta

Tortellini cu prosciutto

Tortellini Panna e Prosciutto al Forno
Paste, smântână, șuncă (300 gr)

35

Tagliatele cu sos pesto
Tagliatelle al Pesto
Paste, sos pesto (300 gr)

35

Tagliatele cu somon afumat
Tagliatelle al salmon affumicato
Paste, somon afumat, smântână, roșii (300 gr)

43

Lasagna Bolognese
Lasagne alla Bolognese

Paste, roșii, smântână, mozzarella, carne tocată, parmesan (300 gr)
20

45

RISOTTO
Risotto

Risotto cu fructe de mare
Risotto con Frutti di Mare

Orez, fructe de mare, usturoi, vin alb (400 gr)

28

Risotto Primavera
Risotto Primavera

Orez, legume, parmesan, vin alb (400 gr)

28

Risotto cu parmesan
Risotto alla Parmigiana

Orez, parmesan, ulei măsline, vin alb (400 gr)

28
21

PUI
Pollo
22

Piept de pui la grătar
Pollo alla Griglia
Piept pui (200 gr)

32

Tigaie picantă de pui
Padella Piccante

Piept de pui, ardei gras, ciuperci, ceapă, ulei măsline (250 gr)

35

Pui cu gorgonzola
Pollo Gorgonzola

Piept pui, sos gorgonzola (300 gr)

40

Fâșii din piept de pui Bella Italia
Stracceti di Polo Bella Italia

Piept pui, cartofi prăjiți, sfeclă roșie, varză albă, sos Caesar (350 gr)

40

Pui Capresse

Pollo alla Capresse
Piept pui, cartofi prăjiți, mozzarella, sos pesto (350 gr)

40

Pui Piccata
Piccata di Pollo

Piept de pui, unt, usturoi, roșii uscate, capere, smântână, condimente (350 gr)

40
23

PORC
Maiale
24

Tigaie picantă de porc
Padella Piccante

Ceafă de porc, ardei gras, ceapă, ciuperci, ulei măsline (250 gr)

35

Muschiuleț de porc la grătar cu sos gorgonzola
Filetto di Maiale alla Griglia con Salsa al Gorgonzola
Muschiuleț de porc, condimente, gorgonzola (400 gr)

40

Muschiuleț de porc cu ciuperci
Filetto di Maiale con Funghi

Muschiuleț de porc, ciuperci, condimente (400 gr)

40

Ceafă de porc la grătar cu cartofi prăjiți

Collo Dimaiale alla Griglia con Patate
Ceafă de porc, ierburi aromatice, cartofi prăjiți (200/150gr)

40

Coastă de porc

Costine di Maiale al Forno
Scăricică de porc, sos barbeque, piper, bere, condimente, cartofi prăjiți, salată de acrituri (400/250/180 gr)

72

Mix Grill - Platou Bella Italia (2 persoane)
Piatto Bella Italia alla Griglia

Piept de pui, aripi pui, ceafă de porc, ficăței de pui, cabanos, bacon, salată mix de acrituri, cartofi prăjiți cu telemea (900gr)

85
25

VITĂ
Manzo
26

Hamburger (Black Angus)
Burger della Casa

Carne vită, ou, coriandru, ceapă, roșii, castraveți murați, brânza Cedar, cartofi prăjiți (300 gr)

53

Antricot de vită la grătar
Filetto di Manzo alla Griglia
Antricot vită, rucola, parmesan (300 gr)

85

Antricot de vită cu sos de parmesan
Filetto di Manzo con Parmigiano
Antricot vită maturat, parmesan (300 gr)

90

Mușchi de vită la grătăr
Fettina di Manzo alla Griglia
Mușchi vită (250 gr)

90

Mușchi de vită cu gorgonzola
Filetto alla Gorgonzola
Mușchi vită, gorgonzola (300 gr)

120

Mușchi de vită cu hribi
Filetto al Funghi Porcini

Mușchi vită, smântână, porcini, usturoi (350 gr)

120
27

PEȘTE
Pesce
28

Scoici în sos de vin
Cozze al Vino Bianco

Scoici, vin alb, usturoi, pătrunjel, busuioc, pâine prajită (400 gr)

53

Păstrăv la grătar
Trota alla Griglia
Păstrăv (300 gr)

55

Dorada la grătar
Orata alla Griglia

Dorada, cartofi, lămâie, condimente (400/600 gr)

58

Somon cu sos de lămâie
Salmone con Salsa al Limone

Somon, condimente, vin alb, spanac, legume, lămâie (350 gr)

62

Mixt cu fructe de mare
Mix di Frutti di Mare

Calamari pane, midii pane, creveți pane, sos usturoi (500 gr)

65

Platoul Pescarului la grătar (2 persoane)
Altopiano del Pescatore alla Griglia
Somon, midii, creveți, crap (700 gr)

99
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GARNITURI
Contorni

Cartofi prăjiți proaspeți
Patate Fritte

Cartofi, ulei (150 gr)

8

Cartofi natur
Patate Bollite
Cartofi, unt (200 gr)

8

Cartofi Wedges
Spicchi di Patate
Cartofi, ulei (200 gr)

10

Cartofi cu rozmarin
Patate al Forno

Cartofi, rozmarin (250 gr)

10

Cartofi țărănești
Patate Rustico

Cartofi, bacon, ceapă (150 gr)
30

10

Cartofi cu parmesan și usturoi
Patate Fritte con Parmigiano
Cartofi, parmesan, usturoi (150 gr)

15

Ciuperci Gratinate
Funghi Gratinatti

Ciuperci, mozzarella (250 gr)

15

Ciuperci Sote
Funghi Trifolati

Ciuperci, usturoi, unt, vin (150 gr)

15

Legume la grătar
Vendure alla Griglis

Vânătă, dovlecei, ceapă, ciuperci, sparanghel (250 gr)

18

Mămăliguță
Polenta

Mălai, apă, sare (200 gr)

8

Pâine
Pane

Fâină, apă, sare (per felie)

0,5
31

DESERT
Deserto

Profiterol cu îngheţată
Profiterolos con Gelato

Îngheţată de ciocolată, gogoşi profiterol, frişcă, topping ciocolată (200 gr)

25

Clătite cu brânză de vaci, nuci şi miere
Crespelle con Ricotta, Noci e Miele
Aluat clătite, brânză de vaci, nuci, miere (250 gr)

25

Clătite Bella Italia
Crespelle Bella Italia

Aluat clătite, cremă finetti sau dulceaţă, miez de nucă, îngheţată, frişcă, topping ciocolată (300 gr)
32

25

PRĂJITURI
Dolci

Visul fructelor
(250 gr)

Profiterol
(190 gr)

Rafaello
(150 gr)

Brateş
(160 gr)

Exotic
(150 gr)

Trio chocolate
(150 gr)

8

8

8

8

8

8
33

DESERT
Deserto
Napoli
(200 gr)

Tiramisu
(150 gr)

Mousse Chocolate
(160 gr)

Simfonia di Sapori
(200 gr)

Profumo di bosco
(200 gr)
34

8

8

8

9

9

ALERGENI
Substanțe care cauzează alergii sau intoleranțe alimentare
Regulamentul UE 1169/2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Cereale care conţin gluten (grâu, secară, orz, ovăz, grâu spelt, grâu mare sau hibrizi ai acestora) şi produse derivate
Crustacee şi produse derivate
Ouă şi produse derivate
Peşte şi produse derivate
Arahide şi produse derivate
Soia şi produse derivate
Lapte şi produse derivate (inclusiv lactoza)
Fructe cu coajă, de exemplu migdale, alune de padure, nuci, fistic, nuci macadamia, precum şi produse derivate
Ţelină şi produse derivate
Muştar şi produse derivate
Seminţe de susan şi produse derivate
Dioxid de sulf şi sulfiţi în concentraţii de peste 1O mg/kg sau 1O mg/litru, exprimate în SO2
Lupin şi produse derivate
Moluşte şi produse derivate
Preparat din produs congelat
35

