
 WARME DRANKEN 
 
Koffi e  2,30 

Koffi e groot  3,40 

Koffi e verkeerd  2,60 

Cappuccino  2,60 

Espresso  2,30 

Dubbele espresso  3,40 

Latte macchiato  3,25 

French, Irish, Italian of Spanish coffee  5,95 

Warme Chocomel  2,60 
Warme Chocomel met mini marshmallows  3,00 

Slagroom  0,50 
Pickwick Tea Master Selection  2,40 

 SPECIALITEITEN
Verwenkoffi e, koffi e met siroop naar keuze en 

slagroom  3,60 

Café Noisette, espresso met warme melk, 

notenaroma en slagroom  3,60 

Café Brûlée, koffi e met karamel en vanille onder 

een dak van slagroom en een kletskop  3,60

 FRISDRANKEN
Frisdrank klein  2,20 

Frisdrank normaal  2,60 

Frisdrank groot  3,00 
Coca Cola Zero  2,40 
Lipton Ice Tea  2,80 

Lipton Ice Tea Green  2,40 
Chaudfontaine bruisend  2,20 
Chaudfontaine natuurlijk  2,20 

Sappen  vanaf 2,40 

Dubbelfrisss  2,40 
Rivella  2,40 

Cassis  2,40 

Chocomel/Fristi  2,40 

Bitterlemon/Tonic  2,40 

Capri-Sun  1,50 

Ranja in een Koos Konijn drinkbeker  2,00

 BIEREN
Heineken
Klein 25 cl  2,60 
Normaal 35 cl  3,25 

Groot 50 cl  4,55 

Heineken 0.0%, een alcoholvrij bier 

met een verfrissende en fruitige 

smaak  3,00

MENUKAART
PIZZERIA

 HUISWIJNEN
Rood/wit/rosé

Glas  3,75 

Karaf 50 cl  13,50 

Fles 75 cl  18,50 

 GEDISTILLEERD 
 
Martini wit/rood  3,10 

Port wit/rood  3,10 

Jenever jong  3,10 

Likeuren  vanaf 3,10 

Whisky/Rum  vanaf 4,10 

PAULANER WEISSBIER
sprankelend fruitig karakter 

met lichte bitterheid  4,85

DUVEL
zwaar blond, lichtzoete 

smaak, sterke hopbittere 

afdronk  4,35

AFFLIGEM BLOND
volle droge smaak, 

afdronk is zacht en 

hopbitterig  4,00

MORT SUBITE KRIEK
zoetzure smaak, 

rijk aan kers  3,50

WIECKSE WITTE
verfrissend witbier, heerlijk 

zacht van smaak  3,50

DESPERADOS
bier met de bite van 

tequila en de frisheid 

van citroen  4,00

AFFLIGEM DUBBEL
karameltonen en 

kruidige smaak, afdronk 

is bitterzoet  4,00

BRAND IMPERATOR
en amberkleurig bier, met 

een milde, maar krachtige 

moutsmaak  3,50

AMSTEL RADLER/
RADLER 0.0%
perfecte frisse mix van 

Amstel bier en sprankelend 

citroenwater  3,30

APPLE BANDIT
knisperfrisse cider gemaakt 

van de beste appels  3,50

TAFELWATER
Chaudfontaine bruisend 75 cl  4,00 
Chaudfontaine natuurlijk 75 cl  4,00

De beker 
mag je 

houden!

NAGERECHTEN
Nutella Rolls, versgebakken warme deegrolletjes, 

gevuld met Nutella  5,00

Tiramisu, Italiaans gebak met ijs en slagroom. Een 

hemelse afsluiter van uw diner  7,25

Dame Blanche, vanille-ijs met chocoladesaus en 

slagroom. Een Franse dame, maar Italiaans lekker  6,25

Vruchtensorbet, vanille-ijs, gemengde vruchten, 

frambozensaus en slagroom  6,50

Crema Catalana, vanille roomijs met karamelsaus en 

een zachte karameltopping  6,75

Gelato Caffé Freddo, vanille-ijs, koffi e, een vleugje 

Tia Maria en slagroom  7,25

Ben & Jerry’s, diverse smaken, 150 ml  3,50

Koffi e met warm appelgebak, ijs en slagroom  6,50 



PIKANTE PIZZA’S
 Pepperoni - Tomatensaus, kaas, pepperoni en kruiden  10,95 

Inferno - Tomatensaus, kaas, ui, bolognesesaus, pepperoni, 

jalapeños pepers en kruiden  12,95 

Panna Pentola - Tomatensaus, kaas, salami, ananas, 

jalapeños pepers, knofl ooksaus en kruiden  12,75 

PIZZA’S MET VIS
 Frutti di Mare - Tomatensaus, kaas, zeevruchten en 

kruiden  12,95 

Al Tonno - Tomatensaus, kaas, ui, tonijn, ansjovis, 

kappertjes en kruiden  11,75 

Per extra ingrediënt + 2,00

VOORGERECHTEN
Italiaanse tomatensoep  4,75 
Stokbrood met smeersels  4,25 
Portie olijven  3,95 
Pestobrood, warm uit de oven  4,95 
Pestobrood met kaas, warm uit de oven  5,95 Pestobrood met kaas en ui, wam uit de oven  6,50

TOSCAANSE TUINTJES
Insalata mista, gemengde salade  4,95 

Insalata di tonno, tonijnsalade  9,75 

Insalata di pollo piccante, pikante kip salade  9,75 

Insalata pancetta, spekjes salade  9,75 

Bij deze salades serveren wij stokbrood met kruidenboter

PASTA’S 
Pasta Bolognese, spaghetti of penne met een Italiaanse 

tomatensaus, goed gevuld met rundvlees en verse 

groenten  9,50 

Pasta Carbonara, spaghetti of penne met een romige 

pastasaus met kaas, ham en spek  9,50 

Lasagne al Forno, laagjes pasta met bolognese- en 

bechamelsaus en een laagje kaas  12,50 

Spinach & Ricotta Tortellini, tortellini gevuld met spinazie 

en een romige ricotta. Overgoten met bechamelsaus, 

geraspte kaas en kruiden  12,50 

Tortellini Panna Pentola, tortellini gevuld met spinazie en 

een romige ricotta. Overgoten met bolognesesaus en 

geraspte kaas  12,50 

PIZZA’S MET VLEES
Verse Italiaanse pizza’s met de lekkerste tomatensaus 
en een vleugje olijfolie, heerlijk van smaak, dun en 
krokant gebakken.

 Borromea - Tomatensaus, kaas, ham en kruiden  9,95 

Hawaï - Tomatensaus, kaas, ham, ananas en kruiden  10,95 

Americana - Tomatensaus, kaas, ui, spek, pepperoni en 

kruiden  12,75 

Panna Pentola - Tomatensaus, kaas, salami, ananas en 

jalapeños pepers, knofl ooksaus en kruiden  12,75 

Weerterbergen - Margeritha met rucola, Parmaham en 

extra vierge olijfolie  12,50 

Salami - Tomatensaus, kaas, salami en kruiden  10,95 

Quattro Stagioni - Tomatensaus, kaas, salami, ham, ui, 

champignons en kruiden  11,95 

Calzone  - Dubbelgeslagen pizza met tomatensaus, kaas, 

ui, champignons, ei, bolognesesaus en kruiden  12,95 

VEGETARISCHE PIZZA’S
 Margherita - Tomatensaus, kaas en kruiden  8,95 

Pomodoro Mozzarella - Tomatensaus, kaas, mozzarella, 

vers gesneden tomaat en kruiden  10,50 

Funghi - Tomatensaus, kaas, champignons en kruiden  9,95 

Quattro Formaggi - Tomatensaus, vier soorten kaas en 

kruiden  11,95 

Vegetariana - Tomatensaus, kaas, champignons, ui, 

paprika, maïs, ananas en kruiden  11,95 

PIZZA’S MET SHOARMA
 Shoarma - Tomatensaus, kaas, ui, shoarma, 

kruiden en knofl ooksaus  12,95 

Shoarma Paprika - Tomatensaus, kaas, paprika, 

shoarma, kruiden en knofl ooksaus  12,95

PIZZA’S MET KIP
 Pollo - Tomatensaus, kaas, kip, ui, maïs en kruiden  12,95 

Pikante kip speciaal - Tomatensaus, kaas, jalapeños pepers, kip paprika, champignons en kruiden  12,95 

 Allergeneninformatie? 
Vraag ernaar bij onze medewerkers

KINDERMENU
Kinderpizza Salami of Hawaï met Capri-Sun 

en een schatkistje (ijs)

9,95

KINDERGERECHTEN
VOORGERECHTEN
Tomatensoepje  3,50 

Stokbroodje met kruidenboter  2,25

PASTA’S Spaghetti of Penne

 Met bolognesesaus - Italiaanse tomatensaus, 

goed gevuld met rundvlees en verse groenten  6,00 

Met carbonarasaus - Romige pastasaus met kaas, 

ham en spek  6,00 

Picolli Lasagne el Forno - Laagjes pasta met 

bolognese- en bechamelsaus, met een laagje 

geraspte kaas eroverheen gestrooid  7,00 

Picolli Tortellini - Een lekkere tortellini gevuld met 

spinazie en een romige Ricotta, overgoten met 

bechamelsaus en geraspte kaas  7,00 

Ook pasta zonder saus!  4,00  

PIZZA’S
 Margherita - Tomatensaus en kaas  6,50 

Hawaï - Tomatensaus, kaas, ham en ananas  6,90 

Salami - Tomatensaus, kaas en salami  6,90 

Borromea - Tomatensaus, kaas en ham  6,90 

Kindermenu - Kinderpizza Salami of Hawaï met 

Capri-Sun en een schatkistje (ijs)  9,95 

IJSJES
Koos Konijn ijsbeker met vanille-ijs, discodip en 

slagroom  4,50 

Schatkistje (ijs)  1,80


