Bevande (Dranken)
Frisdrank
Chocomel
Fristi
Ice Tea
Appelsap
Sinaasappelsap








3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50

Heineken (fles)
Nastro Azzurro
Wieckse Witte
Palm
Malt Bier
Amstel Radler








3.75
3.50
3.50
3.50
3.20
3.50

Martini (rood/wit)
Sherry
Jenever
Whiskey vanaf
Cognac vanaf







4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

Grand Marnier
Tia Maria
Sambucca
Grappa
Amaretto







4.50
4.50
4.50
4.50
4.50

Vino (Wijnen)
Onze huiswijnen:
Rosso
Rose
Wijn wit/rood
Lambrusco wit/rood

per glas
½ liter
fles
fles

 4.50
 15.50
 19.50
 16.50

Café
Koffie
Koffie décafe
Koffie verkeerd
Cappuccino
Thee
Espresso
Spanish Coffee (met Tia Maria)
Italian Coffee (met Amaretto)
Irish Coffee (met Irish Whiskey)
French Coffee (met Grand Marnier)
Koffie met zoetigheden (wisselend)
Last van een allergie, zeg het ons













2.50
2.75
3.50
3.50
2.75
2.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50

Antipasti freddi (koude voorgerechten)
Pane fresco con burro
Huisgemaakt vers stokbrood met kruidenboter



4.75

Carpaccio Classico
Dun gesneden ossenhaas met Parmezaanse kaas

 11.50

Prosciutto di Parma con melone
Parmaham met meloen

 11.50

Cocktail di gambaretti
Cocktail van Hollandse garnalen

 12.50

Vitello tonato
Dun gesneden kalfsvlees met een saus van tonijn,
ansjovis en kappertjes

 12.50

Insalate (verse salades)
Insalata mista
Salade van diverse slasoorten



8.50

Insalata tonno
Salade met tonijn, rode uien, olijven en kappertjes



9.75

Insalata frutti di mare
Salade van zeevruchten

 11.50

Insalata caprese
Salade van mozzarella, tomaat, basilicum en olijven

 11.50

Insalata de casa
Salade met komkommer, tomaat, ui, olijven en fetakaas

 11.50

Insalata gorgonzola
Salade met tomaat, gebakken spek en gorgonzola

 12.50

Last van een allergie, zeg het ons

Antipasti caldi (warme voorgerechten)
Lumake al soze
Slakken uit de oven, gegratineerd met tomatensaus
en kruidenboter

 11.50

Funghi trufolati
Gebakken champignons in romige knoflooksaus

 11.50

Scampi all’ aglio
3 Reuze gamba’s gebakken met knoflook

 12.50

Crozze gratinata
Mosselen gebakken met knoflook en kruiden

 11.50

Calamari Fritti
Gefrituurde inktvisringen

 10.50

Fritto misto
Gemengde vissoorten gefrituurd

 11.50

Minestre (soepen)
Minestrone
Soep van dagverse groenten en italiaanse kruiden



6.50

Zuppa di pesce
Rijkgevulde vissoep



7.50

Zuppa di pommodori
Huisgemaakte tomatensoep



6.50

Zuppa di cipolla
Lichtgebonden uiensoep



6.50

Last van een allergie, zeg het ons

Pesce (visgerechten)
Spigola al forno
Zeebaars met aardappelen, rode uien en olijven

 22.50

Spactia griglia
Gegrilde forel met amandelen

 21.50

Spiedini
Spies met 3 verschillende soorten vis

 21.50

Scampi all’ aglio
7 Reuze gamba’s gebakken met knoflook

 22.50

Sogliole al limone
Tong met limoen (400 gr.)

 21.50

Calamari Fritti
Gefrituurde inktvisringen met knoflooksaus

 15.50

Crozze gratinata
Mosselen gebakken met knoflook en kruiden

 15.50

Pesce al Pinocchio
Verschillende soorten vis van de grill (2 pers.)

 42.50

Alle visgerechten worden geserveerd met naar keuze
gefrituurde aardappelschijfjes of pasta met pesto, en salade.
Last van een allergie, zeg het ons

Carni (vleesgerechten)
Bistecca con salsa Italiana
Entrecôte

 21.50

Filetto al ferri con salsa Italiana
Gegrilde ossenhaas

 21.50

Pollo con salsa Italiana
Gegrilde kipfilet

 16.50

Sauzen bij bovenstaande gerechten:
Groene peper-, gorgonzola-, champignonsaus of
Alla Pizzaiolo: met tomatensaus, kappertjes en olijven
Saltimbocca alla romana
Kalfsoester gevuld met parmaham en salie

 21.50

Scaloppino al funghi
Kalfsoester met champignons

 21.50

Ossobuco alla Milanese
Kalfsschenkel of Milanese wijze

 21.50

Costoletto di agnello
Gegrilde lamskoteletten

 22.50

Filetto di maiale
Varkenshaas met champignon-, gorgonzola-,
of groene pepersaus

 18.50

Spare-ribs
Zoet, hot, naturel of knoflook, met aardappelen en saus

 16.50

Carne alla Pinocchio
Verschillende soorten vlees (2 pers.)

 42.50

Alle vleesgerechten worden
geserveerd met naar keuze
gefrituurde aardappelschijfjes
of pasta met pesto, en salade.

Last van een allergie, zeg het ons

Pizza
Margherita
Tomaat en kaas



Funghi
Tomaat, kaas en champignons

 12.50

Prosciutto
Tomaat, kaas en ham

 12.50

Salame
Tomaat, kaas en salami

 12.50

Caravella
Tomaat, kaas, ham, champignons en ei

 14.50

Vegetariano
Tomaat, kaas en diverse groente

 14.50

Quatro formaggio
Tomaat en 4 soorten kaas

 14.50

Gorgonzola
Tomaat, kaas, gorgonzola, artisjokken en olijven

 14.50

Hawaii
Tomaat, kaas, ham en ananas

 14.50

Inferno
Tomaat, kaas, ham, salami, kappertjes en peper

 15.50

Napolitana
Tomaat, kaas, kappertjes, ansjovis en olijven

 15.50

Romana
Tomaat, kaas, spek, prei, uien en peper

 16.50

Calzone
Gevulde pizza met tomaat, kaas, ham, salami
en diverse groente

 16.50

Tropicana
Tomaat, kaas, gehakt, champignons, ananas en paprika

 16.50

Last van een allergie, zeg het ons

9.50

Americana
Tomaat, kaas, ham, salami, champignons, paprika,
tonijn en artisjokken

 16.50

Quatro stagioni
Tomaat, kaas, ham, salami, champignons en paprika

 16.50

Al salmone
Tomaat, kaas, gerookte zalm, uien en kappertjes

 16.50

Al tonno
Tomaat, kaas, tonijn, uien en kappertjes

 16.50

Marinara
Tomaat, kaas en diverse vissoorten

 16.50

Calzone frutti di mare
Gevulde pizza met tomaat, kaas en diverse vissoorten

 16.50

Al pizzaiola
Tomaat, kaas, ham, salami, ui, prei, garnalen en peper

 16.50

Capricciosa
Tomaat, kaas, ham, ui, champignons en artisjokken

 16.50

Mozzarella
Tomaat, kaas, mozzarella, champignons en gehakt

 16.50

Al pollo
Tomaat, kaas, kip en diverse groenten

 16.50

Calzone pollo
 16.50
Gevulde pizza met tomaat, kaas, kip en diverse groenten
Pipo speziale
Tomaat, kaas, spek, ui, salami, prei, artisjokken,
garnalen en ananas

 16.50

Mafioso
Tomaat, kaas, spek, ham, salami en gehakt

 16.50

Le Pinocchio
Zelf samen te stellen pizza

 17.50

Alle pizza’s zijn verkrijgbaar in kinderformaat en worden
bestrooid met oregano en besprenkeld met knoflookolie.
Last van een allergie, zeg het ons

Pasta (naar keuze met spaghetti of macaroni)
Napolitana
Met tomatensaus, champignons, paprika en ui

 14.50

Bolognese
Met tomaten en gehaktsaus

 14.50

Alla carbonara
Met spek, roomsaus, eieren en Parmezaanse kaas

 14.50

Alla marinara
Met tomatensaus en verschillende soorten vis

 14.50

Alla mama
 15.50
Met kipfilet, champignons, gedroogde tomaten en witte wijn
Alla amatriciana
Met spek, ui en een pittige tomatensaus

Pasta varie

 15.50

(gevulde- en lintpasta)

Tortellini alla gorgonzola
 16.50
Gevulde pasta-kussentjes met ricotta, spinazie en gorgonzolasaus
Ravioli alla bolognese
Gevulde pasta-kussentjes met gehakt en vleessaus

 16.50

Tagliatelle quatro formaggio
Met 4-soorten kaassaus

 16.50

Tagliatelle al salmone
Met gerookte zalm, kruiden, uien en romige saus

 16.50

Tagliatelle della nonna
 16.50
Met rundertartaar, champignons, paprika en pikante tomatensaus
Tagliatelle al Pinocchio
Met kalfsvlees, room, gorgonzola en champignons
Last van een allergie, zeg het ons

 17.50

Pasta varie

(pasta uit de oven)

Maccheroni al Forno
Met ham, salami, champignons, paprika en
gehaktsaus uit de oven

 15.50

Lasagne al Forno
Met vleessaus

 15.50

Lasagne Vegetariano
Met tomatensaus en verschillende groenten

 15.50

Lasagne al Salmone
Met zalm

 15.50

Canneloni
Deegrolletjes met gekruide vleesvulling in vleessaus

 15.50

Trio de Pasta
 17.50
Drie verschillende soorten pasta met verschillende sauzen

Lasagne

Canneloni

Last van een allergie, zeg het ons

Dolce (dessert)
Tiramisu
Huisgemaakt Italiaans gebak met
savoiardi-biscuits en koffielikeur



6.75

Gelato misto
Gemengd ijs met slagroom



6.50

Dama Bianca
Vanilleijs met slagroom en warme chocoladesaus



6.50

Panna cotta
Huisgemaakt roompuddinkje met aardbeien



6.75

Dolce Pinocchio (2p)
Mix van 3 desserts

 17.50

Koffie met zoetigheden



6.75

Thee met zoetigheden



6.75

Onder voorbehoud van voorraad
Last van een allergie, zeg het ons

