



         



  

เปปปิน่าสรรหาวัตถุดิบสดใหม่พร้อมเสิร์ฟตั้งแต่เมนูแรก : คัดสรรเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยมาเสิร์ฟตั้งแต่ขนมปังอบ

บรูสเก็ตต้า สลัดแฮมชากูเตอรี่ คุณจะได้ลิ้มลอง และสัมผัสถึงคุณภาพอาหารระดับพรีเมียม เพราะเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนั้น
จะเป็ น ตั ว บ่ ง บอกถึ ง คุ ณ ภาพอาหารก่ อ นที ่ ค ุ ณ จะได้ ล ิ ้ ม รสอาหารจานหลั ก แนะนำให้ ส ั ่ ง เมนู ส ลั ด แอนติ ป าสโต้ ส ั ก จาน
พร้อมทั้งชีส หรือ ซาลามิ และพาตัวเองมาลิ้มรสการทานอาหารอิตาเลียนของแท้กันเถอะ

ANTIPASTI E INSALATE

[APPETIZERS & SALADS]

Peppina Beef Carpaccio For 2:
Fresh artichoke, truffle and 30
month aged Parmesan
เนื้อวัวสไลด์ สไตล์คาร์ปาชิโอ้ทรัฟเฟิล
และชีสพาร์เมซาน

680.-

Barbabietole: A baked beetroot
salad with red pickled onions,
rocket leaves, toasted walnuts
tossed with sweet Gorgonzola
cheese dressing

Balsamic Roasted Vegetable
salad with Pine Nuts
สลัดผักย่างโรยหน้าด้วยถั่วไพน์นัท และ
บัลซามิกซอส

สลัดบีทรูทอบเสิร์ฟพร้อมหอมแดงดอง
ร็อคเก็ต วอลนัลย่าง และน้ำสลัด
สวีทกอร์กอนโซล่าชีส

280.-

320.-

ANTIPASTI E INSALATE

[APPETIZERS & SALADS]

The bkk: Rocket leaves and
grilled sausage salad
ไส้กรอกอิตาเลียนย่าง เสิรฟ
์ พร้อมสลัด
ผักร็อกเก็ต

Asparagus Salad: Green
The hipster: Baby kale, farro
asparagus with Centara
grains and raw cherry
anchovies, parmesan cheese tomato, red wine vinaigrette
and red wine vinaigrette
สลัดก้านคะน้า เมล็ดข้าวฟาโร
สลัดหน่อไม้ฝรั่ง คลุกกับน้ำส้มสายชู และมะเขือเทศย่าง
แดงและเนื้อปลาหมักสไตล์อิตาลี เสริฟ
พร้อมกับพาร์เมซานชีส และแอนโชวี่
สีขาว

360.-

300.-

Caprese: A burrata chees from Andria served with
organic tomato and Italian basil Burrata cheese
เสิรฟ
์ กับมะเขือเทศออแกนิคยักษ์ และใบโหระพาอิตาลี

450.-

340.-

Da spiaggia: A Cucumber salad, tomatoes, pears,
bread crumb and roasted pine nuts, dressed in a
yogurt light sauce
สลัดแตงกวา มะเขือเทศ ลูกแพร์ ถัว่ ไพน์ยา่ ง
เสิรฟ
์ พร้อมน้ำสลัดโยเกิรต
์

290.-

ANTIPASTI E INSALATE

FRITTI

[DEEPFRIED]

Arancini: Saffron rice Ball filled
with a pork and beef ragout,
peas

[APPETIZERS & SALADS]

Frittatina di maccheroni : A
“cacio e Pepe” pasta fritter filled
with a sausage ragout

month aged Parmesan

ข้าวทอดสไตล์อต
ิ าลีหงุ ด้วยหญ้าเซฟฟ
รอนยัดไส้สตูเนือ
้ ผสมกับหมูและ ถัว่
ลันเตาในซอสมะเขอเทศเข้มข้น

คาสิโอเอเปเป้พาสต้า(พาสต้าชีส
และพริกไทย) ยัดไส้ดว้ ย
สตูไส้กรอกและเห็ด

680.150.-

150.-/PC

Calamari: Gently fried calamari
Gently
fried
calamari
with a smoked
paprika
aioli

with
a smoked
paprika
aioli ก้า tomino
ปลาคาลามารี
่ทอดกรอบ
โรยผงปาปริ
grilled
speck h

430.430.-

- VAT and service charge included -

Suppli’ al telefono: Tomato risotto ball filled with
mozzarella

Crocchette di Patate: Crispy Croquettes of
potato with parmesan and scented with mint

ข้าวทอดสไตล์อต
ิ าลีหงุ ในซอสมะเขือเทศยัดไส้ดว้ ย
มอสซาเรลล่าชีส

โครเกต์มน
ั ฝรัง่ ผสมพาเมซานชีสและใบสะระแหน่

150.-/PC

150.-

SALUMI & FORMAGGI

[COLD CUTS & CHEESE FROM OUR DELI]

COLD CUTS
&
CHEESE PLATTER

Peppina selection of cold cuts - for 2 pax
Peppina selection of cold cuts - for 4 pax

450.790.-

ANTIPASTI E INSALATE

[GRILLED BREAD WITH VARIOUS TOPPING]

Fegatini: Chicken liver paté and pickled red onion
ขนมปังอบหน้าตับไก่บด และหัวหอมดอง

Salerno-Reggio Calabria (A3): A sourdough
bruschetta with ‘nduja and burrata from Andria
ขนมปังอบหน้า ‘N duja และ Burrata cheese

220.-

300.-

Road to Nord: Grilled sourdough spread with
Gorgonzola and cooked ham

Pomodoro: Bruschetta with plam tomato and
Italian basil

ขนมปังอบหน้า Gorgonzola cheese และแฮม

ขนมปังอบหน้ามะเขือเทศหัน
่ และใบโหระพาอิตาลี

300.-

280.-

Corona: San Marzano tomatoes, burrata cheese
from andria, parmesan, rocket and Parma ham
พิซซ่าหน้าซอสมะเขือเทศ ชีสบูราต้า ชีสพาร์เมซาน
ผัดร็อกเก็ต และพาร์มาแฮม

(R) 690

PIZZA NAPOLETAN

[TWO SIZES: MIGNON & REGULAR]

* All pizzas are available with multigrain or gluten free dough, upon request

1

2

3

4

1. Margherita: San Marzano tomatoes,
mozzarella fior di latte, parmesan and basil
พิซซ่าหน้ามะเขือเทศจาก San Marzano
ชีสมอซซาเรลล่า ชีสพาร์เมซาน และใบโหระพา

2. Peppina: Buffalo mozzarella,
pomodoro piennulo and Sicilian oregano
พิซซ่าหน้ามะเขือเทศ Pomodoro piennulo
ออริกาโน่ และชีส Buffalo mozzarella4

(M) 290 (R) 360

(M) 430 (R) 520

3. Truffle: Mozzarella fior di latte and fresh black truffle 4. Prosciutto: Pomodoro San Marzano, mozzarella,
พิซซ่าหน้าเห็ด Black truffle และ ชีสมอซซาเรลล่า
parmesan, rocket and Parma ham
พิซซ่าหน้ามะเขือเทศ Pomodoro ชีสมอซซาเรลล่า
ผักร๊อคเก็ต และพาร์มาแฮม

(M) 580 (R) 780

(M) 430 (R) 520

PIZZA NAPOLETAN

[TWO SIZES: MIGNON & REGULAR]

* All pizzas are available with multigrain or gluten free dough, upon request

5

6

7

8

5. Diavola: Pomodoro San Marzano, mozzarella fior di
latte, spicy salami, rocket and chili oil
พิซซ่าหน้ามะเขือเทศจาก San Marzanoซาลา
มีร่ สเผ็ด ผักร็อกเก็ต

6. Friarielli e salsicce: Brased broccoli rabe,
Italian sausage and mozzarella

พิซซ่าหน้าบร๊อคโคลี่ ไส้กรอกอิตาเลียน
และชีสมอซซาเรลล่า

(M) 370 (R) 460
7. The 417: San Marzano tomatoes, mozzarella fior di
latte, spicy salami, peppers, capers, olives, anchovy
and garlic

ซาลามีร่ สเผ็ด พริกหยวก ผลแคปเปอร์ ปลาแองโชวี่ มะกอก
และกระเทียม

(M) 380 (R) 470

(M) 360 (R) 450
8. Ripieno fritto: A fried pizza stuffed with
ricotta cheese, salame, mozzarella fior di latte and
San Marzano tomatoes
พิซซ่ารูปเสีย
้ วพระจันทร์ทอดหน้าชีสRicotta ซาลามี่ ชีสมอซ

ซาเรลล่า และมะเขือเทศ

(R) 430

SELEZIONI DI PEPPINA
PEPPINA’S SPECIAL SELECTION
[TWO SIZES: MIGNON & REGULAR]

* All pizzas are available with multigrain or gluten free dough, upon request

9

10

11
9. Gorgonzola pere e noci: Mozzarella fior di latte,
gorgonzola cheese, pear and toasted walnut
พิซซ่าหน้าชีสมอซซาเรลล่า ชีส Gorgonzola ลูกแพร์ และ

เมล็ดวอล์นท
ั

(M) 340 (R) 430
11. Calabrese: Multigrain pie, mozzarella fior di latte,
cacioccavallo cheese and cured capocollo
พิซซ่าแป้งธัญญาพืช ใส่ชส
ี มอซซาเรลล่า
Cacioccavallo cheese และ Capocollo

10. Chiang mai: Mozzarella fior di latte, San Marzano
tomatoes, sai oua saugsage, eggplant funghetto and mint
พิซซ่าหน้าไส้อว่ั ซอสมะเขือเทศ มะเขือม่วง และใบมิน
้ ท์

(M) 340 (R) 430
12. Summertime: Multigrain pie, mozzarella fior
di latte, smoked tuna, yellow piennolo tomatoes,
baked onion and rocket

พิซซ่าแป้งธัญญาพืช ใส่ชส
ี มอซซาเรลล่า ปลาทูนา่ รมควัน
มะเขือเทศPiennolo หัวหอมอบ และผักร็อกเก็ต

(M) 390 (R) 480

(M) 420 (R) 510

SELEZIONE DI PEPPINA
SELEZIONI DI PEPPINA

PEPPINA’S SPECIAL SELECTION
* All pizzas
are available
with MIGNON
multigrain or gluten
dough, upon request
[TWO
SIZES:
& free
REGULAR]
* All pizzas are available with multigrain or gluten free dough, upon request

13

14

15

16

13. Pescatora: Pomodoro San Marzano, mussels,
clams, prawns, baby octopus and squid

พิซซ่าหน้าหอยแมลงภู
,่ หอยตลั
บ, กุง้ garlic
, ปลาหมึcream,
กเล็กและ
Littleneck
clams,
ปลาหมึกกล้วย ผัดในซอสมะเขือเทศและใบโหระพา

salsa verde and piennolo tomatoes

พิซซ่าแป้
หน้งาธับร๊
คโคลี
ไส้การอกอิ
ตาเลียน า ชีสรีคอตต้า ไส้กรอก
ญอ
ญาพื
ช ่ หน้
ชีสมอซซาเรลล่
และชี
ส
มอซซาเรลล่
า
อิตาเลียนcheese,
และเห้ดแชมปิ
ญองsausage and champignon
ricotta
Italian

mushroom

(R) 680 ชส
ี Ricotta

(M) 500 (R) 590
15. Mediterranean: Piennolo tomatoes, burrata
Piennolo tomatoes, burrata
cheese, Cetara anchovy, caper leaves from Salina
cheese,
caper
from Salina
พิซซ่าCetara
หน้ามะเขืanchovy,
อเทศPiennolo
ชีสบูleaves
ราต้า ปลาแองโชวี
่
ขาว และแคปเปอร์

Piennolo

16

14.
6. Friarielli
The M: Multigrain
e salsicce: Brased
pie, mozzarella
broccoli fior
rabe,di latte, ricotta
cheese,
Italian sausage
Italian sausage
and mozzarella
and champignon mushroom

(M)
(M)360
390(R)
(R)4505
480

(M) 390 (R) 480

16. Pizza Ndujola: Gorgonzola cheese, Red onion

16.
and spicy spreadable sausage

bottarga
muggine,
and mint
พิซซ่าหน้าชีdi
สกอร์
กอนโซล่า, hazelnut
หอมแดงอบและไส้
กงุ้ , หมูรส
เผ็ดสไตล์อต
ิ าลี

(M) 430
(R)(R)520
(M) 420
510
- VAT and service charge included -

(M) 390(R)
(R)480480

SELEZIONI DI PEPPINA
PEPPINA’S SPECIAL SELECTION
[TWO SIZES: MIGNON & REGULAR]

* All pizzas are available with multigrain or gluten free dough, upon request

17

18

20

19
17. The Duke: Robiola, balsamic vinegar, Italian
sausage, onion, cherry tomato and tarragon

พิซซ่าหน้าชีสโรบิโอล่า ไส้กรอกอิตาเลียน หอมหัวใหญ่
และมะเขือเทศเชอร์ร่ี

(M) 380 (R) 470
19. Baci 4 formaggi: Gorgonzola, taleggio, Mozzarella fior di latte, parmesan topped with sliced
pear, rocket and balsamic reduction
พิซซ่าม้วนไส้ชส
ี 4 ชนิด ผักร็อกเก็ต ลูกแพร์ ราดด้วย
น้าส้มบัลซามิค

(R) 430

18.
6. Friarielli
Calzone:eMultigrain
salsicce: Brased
pie, Mozzarella
broccoli rabe,
fior di latte,
baby
Italian
spinach,
sausagemascapone
and mozzarella
and cooked ham

พิซซ่าแป้
หน้งาธับร๊
คโคลี
ไส้ช
กส
ตาเลียนา ผัดโขม มาสคาโปน
ญอ
ญาพื
ช ่ ใส่
ี รอกอิ
มอซซาเรลล่
และชี
ส
มอซซาเรลล่
า
ชีส และแฮม

(M) 360 (R)
(R)4505
430
20. Pizzatiello: Mozzarella fior di latte, caciocavallo
cheese, boilled eggs, cooked ham, black pepper
พิซซ่ารูปโดนัท ยัดไส้ขา้ งในด้วยชีสมอสซาเรลล่า

(R) 460

PASTA & DALFORNO

[PASTAS & BAKED DISHIES]

Gnocchi di patate con ragu’
d’anatra: Potato dumpling
tossed in Khao yai duck
ragout and scallions,
parmesan fondue

Gnocchi alla “Sorrentina”: The pork cheek: Paccheri
Baked potato dumpling in a pasta with pork cheek ragu,
tomato, basil and smoked
stracciatella and gremolata
พาสต้าหลอดใหญ่ ผัดกับซอสแก้มหมู
“Scamorza” cheese
เส้นพาสต้าทำมาจากมันฝรั่งผัดใน
ชีสStracciatella และเครื่องเทศอิตาลี
ซอสมะเขือเทศและชีสScamorza

เส้นพาสต้าทำมาจากมันฝรัง่
ผัดกับซอสเป็ดจากเขาใหญ่ตกแต่งด้วย แล้วจึงนำเข้าอบ
ใบกุยช่ายกับชีสซอส

400.-

Vongole veraci: Linguine
Felicetti tossed with
Japanese littleneck clams
and white wine

สปาร์เก็ตตีผ
้ ด
ั กับหอยตลับ

430.-

400.-

Tagliatelle fatte in casa:
House-made Tagliatelle
with a tangy sausage and
porcini mushroom ragu
พาสต้าเส้นแบน ผัดกับไส้กรอกอิตาเลี่ยน และซอสเห็ด

590.-

490.-

La parmigiana: Layers of
fried eggplant, San Marzano
tomato, fior di latte cheese,
aged Parmesan, and basil all baked in our pizza oven

มะเขือม่วงอบชีส ในเตาพิซซ่า

360.-

PASTA & DALFORNO

[PASTAS & BAKED DISHES]

Scoglio: Spaghettino Felietti tossed in
seafood broth with mussels, clams, prawns,
scallops, baby octopus and squid
เส้นสปาร์เก็ตตี้ ผัดกับอาหารทะเลรวม

620.-

Scialatiello broccoli e conchiglie:
Hand made milk base, fettuccine tossed
with mussels, clams and broccoli robe sause
and baked ricotta
เส้นสปาร์เก็ตตี้ ผัดกับอาหารทะเลรวม

480.-

SECONDI
SECONDI
SECONDI
SECONDI
SECONDI
[MAIN
COURSES]
MAIN
MAIN
COURSES
COURSES
MAIN
MAINCOURSES
COURSES

Rosticciana: Grilled marinated
pork ribs
Grilled
Grilled
marinated
marinatedpork
porkribs
ribs

Grilled
marinated
pork
ribs
Grilled
marinated
pork
ribs
ซีโ่ ครงหมูหมักย่างสไตล์อต
ิ าลี

Charred,
Charred,grass-fed
grass-fed
Tagliata: Charred,
Charred,grass-fed
grass-fed
Charred,
grass-fed
Galician beef flank steak served
with
rocket
leaves
and
tomatoes
with
withrocket
rocket
leaves
leaves
and
and
tomatoes
tomatoes

Spicy Baby Chicken:
Grilled
Spicy
Baby Chicken
Spicy
Spicy
baby
chicken
chicken
with
with
Spicybaby
baby
chicken
with
Spicy
baby
chicken
with
with smoked
paprika
smoked
smoked
paprika
paprika

withrocket
rocket leaves
leaves and tomatoes
with
เนือ
้ ย่างเสิรฟ
์ พร้อมผักร็and
กเก็ต tomatoes

smokedpaprika
paprika
smoked
ไก่ยา่ งรสเผ็
ดสไตล์อต
ิ าลี

450.-

600.600.600.600.-

ราดด้วยน้ำสมบัลซามิค

าาา
า

450.-

520.520.520.520.-

Grill Mackerel: Grilled Mackerel
Gran fritto misto di pesce:
served with chimichurri Sauce
Lightly breaded
catch,
Herbs
and
lemon
breaded
Lightly
breadeddaily
daily
catch,
Herbs
Herbs
and
and
lemon
lemon
breaded
breaded
Lightly
Lightly
breaded
breaded
daily
daily
catch,
catch,
and sauted spring onions
deep-fried
and seved
with
Herbs
and
lemon
breaded
Lightly
breaded
daily
catch,
Mediterranean
sardine
baked
deep-fried
and
served
with
Mediterranean
Mediterranean
baked
deep-fried
andserved
servedwith
with
ปลาแม็คเคอเรลย่sardine
าsardine
ง หมักด้วbaked
ยเกลื
อพริก deep-fried
lemon aioliand

590.-

890.890.890.890.-

Pulpetielli alla luciana: Baby
octopus slowly braised in San
Baby
octopus
slowly
braised
in
Baby
Babyoctopus
octopus
slowly
slowly
braised
inin
Marzano
tomato,
Geatabraised
olives
and
Baby
octopus
slowly
braised
inolives
San
Marzano
tomato,
Gaeta
olives
San
SanMarzano
Marzano
tomato,
Gaeta
Gaetaolives
basil
seved
withtomato,
toasted sourdough

Mediterranean
sardine
and served with
San
Marzano
tomato,
Gaeta
olives
and
served
with
salsa
lemon
aioli
and
basil
served
with
toasted
ไทย
เสริ
ฟพร้
อมกั
บtomato
ชิtomato
นtomato
เิ ชอร์baked
เsalsa
ชอริ
และ deep-fried
อาหารทะเลรวมทอดกรอบ
ซุand
ปหนวดปลาหมึ
ก เสิwith
รฟ
์ with
พร้อtoasted
มtoasted
and
and
served
served
with
with
salsa
lemon
lemon
aioli
aioli
and
basil
basilserved
served
อาหารทะเลรวมทอดกรอบ
and
served
tomato
lemon
and
basil
misticanza
salad salsa
sourdough
ต้and
นmisticanza
หอมผั
ด withsalad
สไตล์อaioli
ต
ิ าเลียน
ขนมปั
งอบ served with toasted
อาหารทะเลรวมทอดกรอบ
อาหารทะเลรวมทอดกรอบ
and
and
misticanza
salad
sourdough
sourdough
อาหารทะเลรวมทอดกรอบ
and misticanza salad
sourdough
Tomato salsa
Tomato
Tomatosalsa
salsa
670.690.480.Tomato salsa
790.890.580.-

790.790.790.-

890.890.890.- VAT and service charge included -

- VAT
- VATand
andservice
servicecharge
chargeincluded
included- -

580.580.580.-

DOLCI

[DESSERTS]

Pastiera: Ricotta And
Barley Cheese Cake
บาร์เลทาร์ต และ
ชีส Ricotta

Peppina’s Tiramisu
ทีรามิสุ

250.-

Lemon Tart
เลม่อนทาร์ต

250.-

250.-

Crème Brulee:
Almond And Raspberry

Pizza Nutella with Mascarpone
and Amarena Cherry

เครมบลูเล่ อัลมอนด์ และราสพเบอร์ร่ี

พิซซ่าหน้านูเทลล่า สอดไส้
ชีสมาสคาโปเน่ และ Amarenaเชอร์ร่ี

230.Italian Gelato by the Scoop
ไอศครีม 1 สกูป
๊

340.120.-

Graffe Napoletane :
Deep Fried Italian
Style Donuts
โดนัทสไตล์อต
ิ าลี

210.-

Chocolate fondant
ช็อคโกแลต ฟองดูว์

230.-

[ THE COLLECTIONS ]

MANDALA PIZZA

We are create an awesome T-shirt
&
Save the earth with Peppina’s tote bag

PIE TILL I DIE

PEPPINA CAP:
Colors : Black / Logo Peppina
Price : 350.-

WWW.PEPPINA.ASIA

PEPPINA TOTE BAG:
Colors : Print screen 2 sides
Price : 350.-

PEPPINAPIZZA

Say no to plastic,
Use Peppina tote bag

PEPPINA TOTE BAG

HIPSTER

PEPPINA APPRON:
Colors : Army Green / Logo Peppina
Price :

WWW.PEPPINA.ASIA

02-119-7677

PEPPINAPIZZA

PEPPINA CAP

PEPPINA APRON

GREAT PIZZA
PEPPINA T-SHIRT:
Colors : Black / Gray/ White
Price : 350.-

DELIVERY:

PEPPINA REATAURANT

