


Nossa gastronomia tem suas
raízes na Itália, com poucos
insumos, frescos e
selecionados, extraímos
os melhores sabores de
uma cultura onde um
dos seus ditados
prediletos é “la
vita è tropo
veloce per
mangiare male”.

Baseado nesta
cultura que o
proprietário e
chef da Bella
Pizza Francisco
Honorato criou
receitas que
representam a
gastronomia Italiana
e entregam aos
nossos clientes massas
frescas, molhos
artesanais e pizzas com
massa madre de longa
fermentação.





ANTIPASTO
Salada do Chico

Alface americana, rúcula, palmito, tomate seco,
parmesão, e o saboroso molho especial do Chico. 

Crostini
Caponata 

PIZZAS
Aglio e Olio

Muçarela e alho dourado.
Artesanale

Muçarela, linguiça defumada, ovos e cebola roxa.
Bella Nápoli

Muçarela, abobrinha grelhada, tomate cereja, alho dourado e manjericão.
Filetto con Cheddar

Muçarela, �ras de filé mignon e cheddar.
Filetto con Crema di Formaggio

Muçarela, filé com creme especial a base de nata fresca,
provolone, parmesão, gorgonzola e catupiry.

Porri con Cream Cheese
Muçarela, alho poró e cream cheese.

Bellíssima
Muçarela, brócolis, tomate seco e gorgonzola.

Calabresa
Muçarela, calabresa e cebola.

Calzone
Especial da noite.

RODÍZIO DE PIZZAS E MASSAS



Camarão
Muçarela e camarão com molho vermelho.

Carbonara
Muçarela e tradicional molho carbonara.

Catuperu
Muçarela, peito de peru e catupiry.

Crema di Pollo
Muçarela, frango desfiado, palmito, molho especial a base de nata fresca.

Di Garda
Muçarela, peito de peru, alho poró, tomates cereja e catupiry.

Del Cuore
Muçarela e ragu de carne.

Do Chico
Muçarela, bacon, calabresa, ovos, parmesão e catupiry.

Margherita
Muçarela, tomate e manjericão fresco.

Pepe
Muçarela, Linguiça apimentada, cogumelo, pimentão vermelho e palmito.

Peperoni
Muçarela e peperoni.

Portuguesa
Muçarela, presunto, ovos e cebola.

Quattro Formaggi
Muçarela, parmesão, catupiry e provolone.

Caprese Brasiliana
Muçarela, tomate cereja, molho pesto.

Brandi
Muçarela, linguiça picante, alho poró e cebola caramelada.

Pollo con Catupiry
Muçarela, frango desfiado e catupiry.

Todas as nossas massas e pizzas contém glúten e lactose, exceto especificadas.



PASTAS
Gnocchi con Stinco di Maiale

Pernil suíno, nhoque de batata, com molho especial a base de nata fresca.
Gnocchi ai Quattro Formaggi con Pollo
Nhoque ao molho quatro queijos com �ras de frango grelhado.

Lasagna alla Bolognese
Massa fresca de lasanha com molho bolonhesa e queijo muçarela.

Spaghetti Aglio e Olio
Espaguete alho e óleo.

Spaghetti Alla Carbonara
Espaguete, bacon, creme de leite e gema de ovo.

Gnocchi Nordestino
Nhoque de mandioquinha frito, com carne seca e cebola.

Tagliatelle al Cabernet
Talharim ao molho cabernet com �ras de filé.

Tagliatelle alla Salsa di Funghi Secchi con Filetto
Talharim, �ras de filé com molho especial a base de nata fresca e funghi.
Tagliatelle alla Salsa di Mostarda con Filetto

Talharim, �ras de filé com molho especial a base de nata fresca, mostarda e ervas finas.

Cannelloni al Pollo con Catupiry e
salsa di Quattro Formaggi 

Canelone com frango cremoso e catupiry coberto com
delicioso molho quatro queijos, muçarela e parmesão. 

Rondelli al Formaggio e Prosciutto con Besciamella 
Rondelli recheado com queijo e presunto

com molho bechamel, muçarela e parmesão. 
Tagliatelle alla Salsa Rustica 

Talharim com molho encorpado rús�co
com base de tomate e cubos de carne cozidos lentamente.



Banana con Gemada
Muçarela, banana caramelizada com gemada.

Bananita
Muçarela, banana e doce de leite.

Belém
Muçarela, creme de natas e canela.

Caramella
Muçarela, chocolate, amendoim e caramelo.

Churros
Creme Belga, muçarela, brigadeiro branco, doce de leite e canela.

Cioccolato Bianco
Muçarela, chocolate e creme de leite.

Capuccino
Creme belga, chocolate branco, creme de café, chocolate e canela.

Cioccolato Nero
Muçarela, chocolate e creme de leite.

Dolce Vita
Creme belga, chocolate branco e doce de leite.

Monte Bianco
Muçarela, banana, chocolate branco e farofinha de cuca.

Prestígio
Creme de beijinho, chocolate e coco fresco.

Sensação (Chocolate Branco ou Preto)
Muçarela, chocolate, morango fresco e creme de leite.

PIZZAS DOCES

RODÍZIO COMPLETO 69,90 POR PESSOA



INSALATE À LA CARTE

Salada Rústica 43,90
Mix de folhas, iscas de filé mignon, 

abobrinha, funghi e parmesão.

Salada Milanesa 36,50
Alface americana, atum sólido, Muçarela de búfala em bolas,

ovos de codorna, tomates cereja e alho poró.

Salada Friulana 34,00
Alface americana, rúcula, brócolis,

ovos de codorna e �ras de frango grelhado. 

Salada Caprese 26,00
Tomates, Muçarela de  búfala em bolas,

molho pesto de manjericão.

Do Chico 38,00
Alface americana, rúcula, palmito, tomate seco,

parmesão, provolone em cubos, azeitonas,
croûton e o saboroso molho especial do Chico. 



“De insumos frescos e selecionados, extraímos os
melhores sabores para nossos clientes”.  Chef Chico Honorato 

Mozzarela
Muçarela e tomate.

Margherita
Muçarela, tomate e manjericão fresco.

Quattro Formaggi
Muçarela, parmesão, catupiry e provolone.

Aglio e Olio 
Muçarela e alho dourado.

Broccoli con Catupiry
 Muçarela, brócolis e catupiry.

Bella Toscana
 Muçarela, calabresa moída, cebola e alho dourado.

Calabresa
Muçarela, calabresa e cebola.

Lombo con Catupiry 
Muçarela, lombo defumado e catupiry.

Portuguesa 
Muçarela, presunto, ovos e cebola.

Bella Nápoli 
Muçarela, abobrinha grelhada, tomate cereja,

alho dourado e manjericão.

PIZZAS SEMPLICI



Cinque Formaggi
Muçarela, parmesão, gorgonzola, catupiry e provolone.

Tonno
Muçarela, atum sólido e finas fa�as de cebola.

Di Garda
Muçarela, peito de peru, alho poró, tomate cereja e catupiry.

Bellíssima
Muçarela, brócolis, tomate seco e gorgonzola.

Porri con Cream Cheese 
Muçarela, alho poró e cream cheese.

Rúcula con Tomate Seco
Muçarela, tomate seco e rúcula com parmesão.

Artesanale
Muçarela, linguiça defumada, ovos e cebola roxa.

Do Chico
Muçarela, bacon, calabresa, ovos, parmesão e catupiry.

Pepe
Muçarela, linguiça apimentada, cogumelo, pimentão vermelho e palmito.

Peperoni
Muçarela e peperoni.

PIZZAS PREZIOSI



Brasileira
Muçarela, carne seca desfiada e banana.

Filetto
Muçarela, �ras de filé mignon e catupiry.

Vegetariana
Muçarela, palmito, tomate, brócolis e tomate seco.

Bella Margherita
Muçarela especial de búfala, tomate, manjericão fresco e alho dourado.

Gamberetto
Muçarela, camarão flambado com nata.

Caprese
Muçarela, muzzarela de búfala em bola, tomate cereja e molho pesto de manjericão.

Romagna
Muzzarela de búfala, presunto de parma, tomate cereja confitado, lascas de parmesão e manjericão fresco.

Caprese con Aglio Nero
Muzzarela de búfala, tomate cereja, pesto de manjericão e alho negro.

Firenze
Muçarela, abobrinha e brie.
Funghi Porcini

Muzzarela de búfala, abobrinha italiana, cogumelo fresco e parma.
Brandi

Muçarela, linguiça picante, alho poró e cebola caramelada.
Veneto

Muçarela, �ras de filé com gorgonzola e cebola caramelada.
Del Cuore 

Muçarela e ragu de carne.
Trento

Muçarela, berinjela, creme de Muçarela de búfala e tapenade de azeitona preta.
Formia

Muçarela, geleia de alho negro, amêndoa, brie.
Amalfitana

Muçarela, pernil suíno, abobrinha, lascas de parmesão.

PIZZAS SPETACULARI



Banana com Gemada
Muçarela, banana caramelizada com gemada.

Califórnia
Muçarela, pêssego, abacaxi, figo e canela.

Chocolate (Branco ou Preto)
Muçarela, chocolate e creme de leite.

Dolce Vita
Creme belga, chocolate branco e doce de leite.

Monte Bianco
Muçarela, banana, chocolate branco e farofinha de cuca.

Prestígio
Creme de beijinho, chocolate e coco fresco.

Sensação (Chocolate Branco ou Preto)
Muçarela, chocolate, morango fresco e creme de leite.

Churros
Creme Belga, Muçarela, brigadeiro branco, doce de leite e canela.

Capuccino
Creme belga, Muçarela, creme de café,

chocolate preto, chocolate branco e canela.

PIZZAS DOCES SEMPLICI

Nossas pizzas são preparadas com molho de tomate, orégano e azeitonas pretas, exceto as pizzas doces.

Semplici

Preziosi

Spetaculari

BORDA

Individual
4 fa�as

Média
6 fa�as

Grande
8 fa�as

Gigante
12 fa�as

42,90

46,90

49,90

+8,50

61,90

67,90

73,90

+9,90

74,90

80,90

85,90

+10,90

86,90

93,90

103,90

+11,90

Bordas
Chocolate
Doce de Leite
Catupiry
Cheddar

As pizzas doces
têm os valores baseados
nas Semplici.



Peso dos pratos com massa (serve duas pessoas): 1200g, exceto o Gnocchi Nordestino

Spaghetti alla Carbonara 76,90
Espaguete, bacon, creme de leite e gema de ovo.

Cannelloni Bella 81,00
Canelone recheado com filé mignon, gorgonzola,

amêndoa, coberto por molho quatro queijos.

Lasagna Bolognese 74,90
Massa fresca de lasanha com molho bolonhesa e queijo muçarela.

Pappardelle al Cabernet con Filetto 76,90
Pappardelle ao molho cabernet com �ras de filé mignon.

Gnocchi con Stinco di Maiale 76,90
Pernil suíno, nhoque de batata,

com molho especial a base de nata fresca.

Gnocchi Nordestino 83,90
Nhoque de mandioquinha frito, com carne seca e cebola.

Gnocchi ai Quattro
Formaggi con Pollo 70,10

Nhoque ao molho quatro queijos com �ras de frango grelhado.

Cannelloni al Pollo con Catupiry e
salsa di Quattro Formaggi 75,90
Canelone com frango cremoso e catupiry coberto com
delicioso molho quatro queijos, muçarela e parmesão.

 Rondelli al Formaggio e
Prosciutto con Besciamella 70,90

Rondelli recheado com queijo e presunto
com molho bechamel, muçarela e parmesão. 

Tagliatelle alla Salsa Rustica 69,90
Talharim com molho encorpado rús�co

com base de tomate e cubos de carne cozidos lentamente.

PASTAS



Peso dos pratos com massa e medalhão (serve duas pessoas): 1600g

Tagliatelle alla Salsa di funghi Secchi 
con medaglione di Mignon 129,00
Talharim ao molho especial a base de nata fresca e funghi

com 400g de medalhão de filé mignon.

Tagliatelle alla Salsa di mostarda
con medaglione di Mignon 129,00

Talharim ao molho especial a base de nata fresca e mostarda
com 400g de medalhão de filé mignon.



BEBIDAS

Johnnie Walker
(Red Label)
Johnnie Walker
(Black Label)

18,00

22,00

WHISKY

Original 600ml
Serramalte 600ml
Heineken 600ml
Brahma Zero Long Neck
Stela Artois Long Neck

16,90
16,90

20,00
7,50

8,80

CERVEJAS

Caipira Absolut (limão ou morango)
Caipira Smirno� 

CHOPP EISENBAHN
400ml   12,00

(limão ou morango)
Caipira de Steinhaeger
Caipira de Vinho
Campari
Energético RedBull
Martini

24,80
18,50

18,50

11,50
13,00

9,00
Sminor� Ice 10,60
Gin Bombay 23,00

Laranja
Limão

Acerola
Abacaxi

REFRIGERANTES / CHÁS

Fanta
Sprite
Ice Tea 

Coca-Cola / Coca Cola Zero
Guaraná / Guaraná  Zero

6,50
6,50

6,50
6,50

6,50

Água com Gás
Água sem Gás
Água com Sabor
Água Tônica

5,00
5,00

7,50
5,70

ÁGUA

 300ml
 300ml

Morango  300ml
Jarra de suco  850ml

8,00
8,00

8,00
16,50

SUCOS NATURAIS

 300ml
 300ml

Jarra de suco  850ml

8,00
8,00

16,50

SUCOS EM POLPA

Uva Especial 14,50
SUCO DA CASA

Frangelico
18,00

18,00
Amarula
LICORES

18,50



bellapizza.com.br
@bellapizzafloripa


