
DESSERT
Gelato e espresso  89,-
Ekstra kjærlighet, Baileys LUXE 2 cl +48,- 
Vanilje gelato med espresso. Add Baileys Luxe 2 cl +48,- 
Vanilla gelato with smooth espresso. M, E

 
Gelato e sorbetto     96,-
To kuler ekte italiensk is, laget av de beste råvarer.  
Nutella topping kr 10,-. Et farvorittvalg fra Team Eataly.  
Two scoops of Italian gelato. Ask for our selection of flavors.  
Spør servitøren om allergener / ask your waiter for allergens.

Torta al formaggio (GLUTENFRI)  118,-
Ostekake med nutella og rabarbra. Cheesecake with nutella  
and rhubarb compote. N, M, Pn

Tiramisu  98,-
En italiensk klassiker med fingerkjeks dyppet i kaffe 
og amaretto. Lagt lagvis med mascarpone-krem.  
An Italian classic. Ladyfingers dipped in coffee and Amaretto,  
layered with mascarpone cream. M, G, Hv, N

Torta di cioccolato (GLUTENFRI)  118,-
Sjokoladekake med pistasj-is, salte nøtter og brent,  
hvit sjokolade. A smooth chocolate cake served with pistachio ice cream, 
salted nuts and white chocolate. M,E, Pn, N

Fondente al pistacchio  149,-
Klassisk italiensk kake, pistasjfondant servert med sitronis og 
saltede ristede peanøtter. Classic Italian pistachio fondant served with 
lemon ice cream  and salted peanuts. M,E, Pn, N

Tris di fromaggi  188,-
Et utvalg av oster fra Italia. Topp valg fra team Eataly.  
A selection of Italian cheese. Team Eataly’s top choice. M, N , Su 

Dolci

ALLERGENER: M (melk) / F (fisk) / Sk (skalldyr) / G (gluten) / Hv (hvete) / 
B (bygg) / R (Rug) / E (egg) / Pn (peanøtter) / N (nøtter) / Sm (sesam) / 
So (soya) / Se (selleri) / S (sennep) / Su (sulfitt) / L (Lupin) / Bl (bløtdyr)

DIGESTIVI 4 cl

Mortlach 18 YO Single Malt 334,-
Speyside 
Rik og kraftig, espresso, kakao, jord og søt honning.

Lagavulin 16 YO Whisky Singel Malt  148,-
Islay
Konsentrert, kompleks og markant torv- og røykpreget.  
Lang ettersmak. Fyldig. 

The Glenlivet 12 YO Whisky Singel Malt  131,-
Speyside  
Fruktig whisky med middels fylde og preg av malt, vanilje og torv.

Blue Label Blended Whisky  297,-
Tørket frukt, sitrus, røde bær, karamell og ingefær.

Don Julio 1942 Tequila  324,-
2 ½ år på eikefat. Varm eik, vanilje og lett brent agave.

Anejo Cenote Tequila  187,-
Lagret 1 år på amerikanske eikefat, balansert og fyldig smak  
av vanilje, krydder og sjokolade.

Rum Zacapa 23 YO  127,-
Lett sødmefull og fatpreget, innslag av tørket frukt, vanilje og  
brent sukker. God fylde. Lagringssystem Solera, lagret på ulike  
typer fat i 6-23 år. (Sherry, bourbon, Pedro Ximenez).

Le Calvados Christian Drouin Selection  124,-
Lys og ren gylden farge med livlige aromaer av friske epler.  
Lett og elegant med smak av sitrus. Balansert syre.  
Ettersmak av eple og nykværnet pepper.

Martell VSOP  117,-
Mild og elegant med velintegrert fat i finishen, sitter lenge.  
10-12 år. Lagring på eikefat.

Braastad XO Fine Champagne  137,-
Denne edle XO er en komposisjon av noen av de fineste cognacer  
fra områdene Grande og Petite Champagne i Italia. 50% av cognacen  
i blenden kommer fra området Grande Champagne og  
resten fra området Petite Champagne.

Amaretto  98,-

Baileys  98,-

Sambuca  98,-

Fernet Branca  94,-

Brandy Vecchia Romagna Etichetta Nera 96,-

Limoncello di Capri  94,-

Jameson  98,-



DESSERTVIN {DESSERT WINE}

Recioto Palsun  108,-
Veneto – Azienda Agricola Giol 

GRAPPA 4 cl

Grappa di Vaio  128,-
Klar farge, god fylde og tiltalende preg av blomst og vått gress.  
Velbalansert og rund med behagelig ettersmak. Klassisk  
ståltankslagret Grappa di Amarone.
Clear color, full-bodied and appealing touch of flower and wet grass.  
Well balanced and round with a pleasant aftertaste.

Allegrini Grappa di Amarone  168,-
Veneto - Allegrini
12 måneders lagring på eikefat. Gyllen farge. Intens, ren og fruktig  
aroma. Velbalansert og elegant med modent fruktpreg og god lengde.  
12 years. Golden color and an intense, fresh and fruity aroma.  
Balanced and elegant, with good length.

Ornellaia Grappa  189,-
Toscana – Tenuta dell`Ornellaia
Meget lys gul farge, med en duft som er preget av krydder, blomster og 
frukt. Alkoholen er elegant og godt integrert. 36 måneders lagring på eikefat. 
Very light yellow color, with an aroma that is characterized by spices, flowers and 
fruit. Alcohol is elegant and well integrated.

KAFFEDRIKKER {COFFEE DRINKS}

Italian Coffee  119,-
Illy americano, pisket krem og Galliano - Velg mellom autentico, vanilje, 
ristretto eller balsamico. Illy americano, whipped cream and Galliano  
- choose between autentico, vanilla, ristretto or balsamico. M

White Espresso Italian  139,-
Vodka, Kahlua, espresso og fløte. Serveres kald. Vodka, Kahlua,  
espresso and cream. Served cold. M

Latte e Amaretto  109,-
2 Shots espresso, Kahlua og Amaretto toppet med melk.
2 shots espresso, Kahlua and Amaretto topped with milk. M

Baileys Coffee  112,-
Baileys med kaffe. Baileys with coffee. M

Irish Coffee  119,-
Jameson, brunt sukker, kaffe og pisket krem. Jameson, brown sugar,  
coffee and whipped cream. M

KAFFE {COFFEE}

Espresso  37,- /41,-
Illy 100 % Arabica.

Americano  43,-

Macchiato M  45,-

Cortado M   43,-

Cappuccino M  48,-

Caffè Latte M  52,-

Mocca M  53,-

Filterkaffe  48,-

Te/tea  36,-
Spør servitøren om vårt utvalg.  
Ask your waiter about our selection.

Dolci Dolci

#eatalyristorante  #akerbrygge  #oslo 
@eatalyristorante  @akerbrygge



DESSERTVIN {DESSERT WINE}

Recioto Palsun  108,-
Veneto – Azienda Agricola Giol 

GRAPPA 4 cl

Grappa di Vaio  128,-
Klar farge, god fylde og tiltalende preg av blomst og vått gress.  
Velbalansert og rund med behagelig ettersmak. Klassisk  
ståltankslagret Grappa di Amarone.
Clear color, full-bodied and appealing touch of flower and wet grass.  
Well balanced and round with a pleasant aftertaste.

Allegrini Grappa di Amarone  168,-
Veneto - Allegrini
12 måneders lagring på eikefat. Gyllen farge. Intens, ren og fruktig  
aroma. Velbalansert og elegant med modent fruktpreg og god lengde.  
12 years. Golden color and an intense, fresh and fruity aroma.  
Balanced and elegant, with good length.

Ornellaia Grappa  189,-
Toscana – Tenuta dell`Ornellaia
Meget lys gul farge, med en duft som er preget av krydder, blomster og 
frukt. Alkoholen er elegant og godt integrert. 36 måneders lagring på eikefat. 
Very light yellow color, with an aroma that is characterized by spices, flowers and 
fruit. Alcohol is elegant and well integrated.

KAFFEDRIKKER {COFFEE DRINKS}

Italian Coffee  119,-
Illy americano, pisket krem og Galliano - Velg mellom autentico, vanilje, 
ristretto eller balsamico. Illy americano, whipped cream and Galliano  
- choose between autentico, vanilla, ristretto or balsamico. M

White Espresso Italian  139,-
Vodka, Kahlua, espresso og fløte. Serveres kald. Vodka, Kahlua,  
espresso and cream. Served cold. M

Latte e Amaretto  109,-
2 Shots espresso, Kahlua og Amaretto toppet med melk.
2 shots espresso, Kahlua and Amaretto topped with milk. M

Baileys Coffee  112,-
Baileys med kaffe. Baileys with coffee. M

Irish Coffee  119,-
Jameson, brunt sukker, kaffe og pisket krem. Jameson, brown sugar,  
coffee and whipped cream. M

KAFFE {COFFEE}

Espresso  37,- /41,-
Illy 100 % Arabica.

Americano  43,-

Macchiato M  45,-

Cortado M   43,-

Cappuccino M  48,-

Caffè Latte M  52,-

Mocca M  53,-

Filterkaffe  48,-

Te/tea  36,-
Spør servitøren om vårt utvalg.  
Ask your waiter about our selection.

Dolci Dolci

#eatalyristorante  #akerbrygge  #oslo 
@eatalyristorante  @akerbrygge



DESSERT
Gelato e espresso  89,-
Ekstra kjærlighet, Baileys LUXE 2 cl +48,- 
Vanilje gelato med espresso. Add Baileys Luxe 2 cl +48,- 
Vanilla gelato with smooth espresso. M, E

 
Gelato e sorbetto     96,-
To kuler ekte italiensk is, laget av de beste råvarer.  
Nutella topping kr 10,-. Et farvorittvalg fra Team Eataly.  
Two scoops of Italian gelato. Ask for our selection of flavors.  
Spør servitøren om allergener / ask your waiter for allergens.

Torta al formaggio (GLUTENFRI)  118,-
Ostekake med nutella og rabarbra. Cheesecake with nutella  
and rhubarb compote. N, M, Pn

Tiramisu  98,-
En italiensk klassiker med fingerkjeks dyppet i kaffe 
og amaretto. Lagt lagvis med mascarpone-krem.  
An Italian classic. Ladyfingers dipped in coffee and Amaretto,  
layered with mascarpone cream. M, G, Hv, N

Torta di cioccolato (GLUTENFRI)  118,-
Sjokoladekake med pistasj-is, salte nøtter og brent,  
hvit sjokolade. A smooth chocolate cake served with pistachio ice cream, 
salted nuts and white chocolate. M,E, Pn, N

Fondente al pistacchio  149,-
Klassisk italiensk kake, pistasjfondant servert med sitronis og 
saltede ristede peanøtter. Classic Italian pistachio fondant served with 
lemon ice cream  and salted peanuts. M,E, Pn, N

Tris di fromaggi  188,-
Et utvalg av oster fra Italia. Topp valg fra team Eataly.  
A selection of Italian cheese. Team Eataly’s top choice. M, N , Su 

Dolci

ALLERGENER: M (melk) / F (fisk) / Sk (skalldyr) / G (gluten) / Hv (hvete) / 
B (bygg) / R (Rug) / E (egg) / Pn (peanøtter) / N (nøtter) / Sm (sesam) / 
So (soya) / Se (selleri) / S (sennep) / Su (sulfitt) / L (Lupin) / Bl (bløtdyr)

DIGESTIVI 4 cl

Mortlach 18 YO Single Malt 334,-
Speyside 
Rik og kraftig, espresso, kakao, jord og søt honning.

Lagavulin 16 YO Whisky Singel Malt  148,-
Islay
Konsentrert, kompleks og markant torv- og røykpreget.  
Lang ettersmak. Fyldig. 

The Glenlivet 12 YO Whisky Singel Malt  131,-
Speyside  
Fruktig whisky med middels fylde og preg av malt, vanilje og torv.

Blue Label Blended Whisky  297,-
Tørket frukt, sitrus, røde bær, karamell og ingefær.

Don Julio 1942 Tequila  324,-
2 ½ år på eikefat. Varm eik, vanilje og lett brent agave.

Anejo Cenote Tequila  187,-
Lagret 1 år på amerikanske eikefat, balansert og fyldig smak  
av vanilje, krydder og sjokolade.

Rum Zacapa 23 YO  127,-
Lett sødmefull og fatpreget, innslag av tørket frukt, vanilje og  
brent sukker. God fylde. Lagringssystem Solera, lagret på ulike  
typer fat i 6-23 år. (Sherry, bourbon, Pedro Ximenez).

Le Calvados Christian Drouin Selection  124,-
Lys og ren gylden farge med livlige aromaer av friske epler.  
Lett og elegant med smak av sitrus. Balansert syre.  
Ettersmak av eple og nykværnet pepper.

Martell VSOP  117,-
Mild og elegant med velintegrert fat i finishen, sitter lenge.  
10-12 år. Lagring på eikefat.

Braastad XO Fine Champagne  137,-
Denne edle XO er en komposisjon av noen av de fineste cognacer  
fra områdene Grande og Petite Champagne i Italia. 50% av cognacen  
i blenden kommer fra området Grande Champagne og  
resten fra området Petite Champagne.

Amaretto  98,-

Baileys  98,-

Sambuca  98,-

Fernet Branca  94,-

Brandy Vecchia Romagna Etichetta Nera 96,-

Limoncello di Capri  94,-

Jameson  98,-


