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RISTORANTE 
ANGOLO DEI RISOTTI At this Risotteria dishes are cooked in 

the moment with Carnaroli rice from 
Piedmont, fresh and genuine ingredi-
ents. Freshness is the most important 
element of the cuisine, which offers 
delicious risottos and second courses 
with a selected choice  of meat and a 
charming wine list. Restaurant with 
gluten free dishes.

Deze Risotteria is ontstaan door de 
behoefte aan gerechten die direct 
bereidt worden. De gerechten worden 
bereid met Carnaroli rijst uit Piemonte, 
met verse ingrediënten. De versheid is 
de basis van deze keuken, uitstekende 
rijstgerechten en een zorgvuldige ke-
uze van hoofdgerechten met vlees en 
een indrukwekkende selectie wijnen. 
Restaurant met certificaat AIC voor het 
glutenvrije gerechten.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 40 / Binnen 40

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Monday (besides July and August) / Gesloten 
op maandag (behalve in juli en augustus)

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - GB

Via Cesare Battisti, 22 - Levico Terme
Tel. +39 0461 700156
info@langolodeirisotti.it

RISTORANTE PIZZERIA 
PAPILLON Traditional cuisine of Trentino re-

gion, seafood upon reservation, lake 
fish, vegetarian dishes, international 
cuisine. Restaurant with traditional 
wooden furnishing, rich in details. 
Familiar atmosphere. Pets are wel-
come. Menu with local dishes, fresh 
pasta and desserts are home made 
by the owner. Pizza with whole, corn 
and kamut flour. Outdoor garden in 
summer.

Speciale gerechten uit Trentino, zeevis 
op reservering, meervis, vegetarische 
gerechten en internationale keuken. 
Zaal met wandversieringen, rustieke 
houten meubelen en warme een famil-
iaire sfeer. Dieren zijn welkom. Gerech-
ten van pasta en verse broodjes bereid 
door de eigenaar. Pizza’s met volkoren-
meel, maismeel, en kamutmeel.

RISTORANTE PIZZERIA 
ALLA VECCHIA FONTANA

Piazza Venezia, 5 - Levico Terme
Tel. e fax  +39 0461706366

Bright and spacious restaurant with 
large glass walls and two different areas: 
a cozy one with sofas and a wider one 
with chairs. Restrooms are easy to reach 
and there are no stairs. Suitable for fam-
ilies, couples and business meetings. Our 
personnel is well prepared and attentive 
towards customers.

Het is er ruim en licht, dankzij de grote ra-
men. Verdeeld in twee gedeelten, één met 
banken en de andere iets ruimer met stoe-
len. Verse bloemen. Er zijn geen trappen 
en de toiletten zijn makkelijk bereikbaar.
Opmerking: Lokaal is ideaal voor gezinnen, 
zakelijke diners of voor een aangename 
tet a tet. Personeel is goed voorbereid en 
attent op de behoeften van de klant.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 90 -Outdoor 90 
Binnen 90 - buiten 90

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
On Tuesdays (except summer months) 
Rustdag (behalve zomer)

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB

Via Claudia Augusta - Levico Terme
Tel. +39 0461 709082 
Cell. 1 +39 3482215160 - Cell. 2 +39 3483590647
evento.bandus@gmail.com

www.banduslevico.it

RISTORANTE PIZZERIA 
BANDUSTraditional regional cuisine. A friendly 

place where regional wines and prod-
ucts are protagonists, a place where 
the art of welcoming guests lasts 
since five generations. The dishes on 
the menu (about twelve), the dish-
es of the day, a themed menu and a 
tasting menu composed of starters 
and first courses vary according to the 
seasons.

Keuken specialiteiten uit Trentino. Een 
gezellige plek, een plaats die zich richt 
op de wijnen en gerechten uit de re-
gio, een plaats waar de kookkunst en 
de zorg voor de gast al vijf generaties 
bestaat. De gerechten op het menu 
- ongeveer een dozijn - plus dagscho-
tels, een thema-menu. Een probeer- 
menu dat gebaseerd is op het proeven 
van hapjes en voorgerechten volgens 
het ritme van de seizoenen.SEATS / ZITPLAATSEN: 

Indoor 65 - Outdoor 20 
Binnen 65 - buiten 20 

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Closed on Mondays (except July and August)  
Gesloten op maandag, behalve in juli en 
augustus

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB

Via Garibaldi, 9 - Levico Terme
Tel +39 0461701670
info@boivin.it 

www.boivin.it

RISTORANTE BOIVIN

Viale Vittorio Emanuele, 50 - Levico Terme
Tel. +39 0461 703012 - Fax +39 0461 707907
pizzeriamillennium@libero.it

www.pizzeriamillennium.it

Furnished in ethnic style, the restau-
rant has a romantic and warm atmo-
sphere.

Lokaal ingericht in etnische stijl, warm 
en romantisch.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor - Outdoor 80 
Binnen 80 - buiten 80

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
On Monday (a part from June to September) 
open only in the evening. On Sunday open 
at lunch. / Maandag (behalve van juni tot 
september) alleen ’s avonds geopend, behalve 
op zondag dan is het restaurant ook  
tussen de middag geopend. 

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - GB

RISTORANTE PIZZERIA  
MILLENNIUM

The origins of the Prime Rose Restau-
rant  cuisine from Bologna and Tren-
tino and its breathtaking view over 
the Levico Lake make the restaurant a 
unique and magic place for weddings, 
private parties or job events. Summer 
events are organized with music and 
ballroom dance in the bright green of 
Belvedere Park.
De kookkunst van restaurant Prime 
Rose, die de oorspronkelijke Bolognese 
keuken met de lokale verenigt, en het 
een prachtige uitzicht over het meer 
van Levico, maken deze plek uniek 
en magisch voor huwelijksrecepties, 
privè feesten of een zakelijke bijeen-
komsten. Gasten kunnen genieten van 
zomer feesten, van juni tot september, 
waar u kunt luisteren naar muziek en 
genieten van stijldansen, omgeven 
door het groen van het park Belvedere.  
Wij verzoeken u om van te voren te re-
serveren.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 200 -Outdoor 250 
Binnen 200 - buiten 250

Reservation is mandatory. 
Wij verzoeken u om van te voren te 
reserveren.

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT

Parco Belvedere - Levico Terme
Tel +39 0461706410 - Fax +39 0461708559  
Cell. +39  348 4714797 
info@ristoranteprimerose.com

www.ristoranteprimerose.com

RISTORANTE PRIME ROSE

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 80 -Outdoor 80 
Binnen 80 - buiten 80

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Wednesday (except in summer) 
Maandag (in de winter ook op dinsdag)

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB - F
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Family-run restaurant for more than sev-
enty years, it is located by the Caldonaz-
zo Lake, along the cycling path with an 
outdoor cafè. We please the most de-
manding customers with regional dishes, 
lake fish and Italian courses. Special kids 
menu. Since 2008 it is also a pizzeria. Pos-
sibility to dine outside under the pergola 
in spring and summer  or to be seated in a 
dining room with 150 chiars. 

De familie beheert het restaurant al ze-
ventig jaar; Nu is het restaurant uitgebreid 
en probeert aan de steeds veeleisender 
klanten te voldoen, door het aanbieden 
van regionale gerechten, meer- en zee 
vis, en nationale gerechten. Speciale 
aandacht voor kinderen voor hen zijn ver-
schillende gerechten. Sinds 2008 is het 
ook een pizzeria en geeft haar klanten de 
mogelijkheid om in de tuin onder de per-
gola te eten in het lente- en zomerseizoen, 
of in een zaal met  150 zitplaatsen. Keuken 
met streekgerechten uit Trentino, zee- en 
meer vis en gerechten voor vegetariërs.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 140 -Outdoor 200 
Binnen 140 - buiten 200

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Always open from the beginning of March 
until middle of October.  / Van begin maart tot 
half oktober, elke dag open.

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: IT - D - GB

Loc. Valcanover, 73 - Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 548037 - Cell.+39 346 7404082
albergo.valcanover@virgilio.it

www.albergovalcanover.itwww.pinetacaldonazzo.com

RISTORANTE PIZZERIA 
VALCANOVER 

Traditional cuisine of Trentino region, 
lake fish, vegetarian dishes, menu for 
celiac. Castle Pergine is an ancient 
venue, rich in history, immersed in 
nature with its restaurant in the Rein-
assance black room. Its classy ambi-
ence make it the perfect place for a 
romantic dinner, a lunch with friends, 
a celebration with relatives.

Castel Pergine,  historisch kasteel rijk 
aan geschiedenis, omringd door de 
natuur, is met zijn restaurant in de 
zwarte zaal, in renaissancestijl, de 
ideale plek voor een romantisch diner 
voor twee, een diner met vrienden of 
een feestje met familieleden, in een 
romantische schilderachtige stijl.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 60 / Binnen 60
OPENING / GEOPEND: 
From the  beginning of April 
to the beginning of November
MONDAY / MAANDAG: 19.30 - 21.30 
FROM TUESDAY TO SUNDAY / DINSDAG 
T/M ZONDAG: 12.30 - 14.00 / 19.30 - 21.30
LINGUE PARLATE / GESPROCHENE 
SPRACHEN: IT - D - GB - F

Via al Castello - Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 531158 - Fax +39 0461 531329
verena@castelpergine.it

www.castelpergine.it

RISTORANTE 
CASTEL PERGINE Traditional cuisine of Trentino region, 

vegetarian dishes, menu suitable for 
celiac. The “Osteria” restaurant dates 
back to 1800 and it is furnished with 
rural but charming pieces; a room can 
be reserved for small groups. The 
menu is based on ingredients from 
Trentino region and has a selected list 
of local wines. Themed dinner based 
on old time flavors are served.

Osteria is negentiende eeuws,  rustiek 
en elegant ingericht, prive-zaal voor 
kleine groepen. Menu met gerechten 
uit Trentino met uitgebreide selectie 
regionale wijnen. Thema-avonden om 
oude smaken te herontdekken.

POSTI TAVOLA / SITZPLÄTZE: 50

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Closed on Mondays and Tuesdays at midday 
- except August and Christmas / Gesloten op 
maandag en dinsdag ‘s middags - behalve in 
augustus en Kerstmis

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB 

Frazione Canezza - Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 509504 - Fax +39 0461 509607 
Cell. +39 347 4447150
info@osteriastoricamorelli.it

www.osteriastoricamorelli.it

RISTORANTE OSTERIA 
STORICA MORELLI

www.antichecontrade.com

Traditional cuisine of Trentino region, 
seafood and lake fish, vegetarian 
dishes. Antiche Contrade is a Family 
Restaurant, with a special menu for 
your children. Besides the traditional 
ones, pizzeria also offers buckweath, 
spell and kamut flours and gluten free 
pizzas. In our wine cellar you will taste 
and sip important national and local 
wines.

Speciale gerechten uit Trentino, zee- 
en meervis, vegetarische gerechten, 
glutenvrije gerechten en pizza‘s. An-
tiche Contrade  is een FAMILIE restau-
rant en voor uw kinderen hebben we 
een KINDER MENU. De pizzeria biedt 
behalve de traditionele pizza’s ook piz-
za’s met boekweitmeel,  kamut graan 
en glutenvrij. In onze wijnkelder kunt 
u proeven en genieten van lokale en 
nationale labels van beroemde wijnen.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 350 -Outdoor  100 
Im Innerbereich 350 - buiten  100

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Monday / Maandag 

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB

RISTORANTE PIZZERIA 
ANTICHE CONTRADE

Via Lago, 11 - Pergine Valsugana
Tel. +39 0461 538228 - Fax +39 0461 539333
info@antichecontrade.com 

Via Lungolago, 74 - Calceranica al Lago
Tel. +39 0461 723425 
info@alpescatore.it

www.alpescatore.it

Well established restaurant on lake Cal-
donazzo shores. It has recently been 
renovate and has a wide terrace with 
glass walls, ideal both on rainy days or 
during warm summer evenings. Indoor 
spaces have been designed to recall a 
lake holiday mood. Suitable for every 
occasion. Traditional regional cuisine, 
seafood and lake fish, vegetarian dish-
es, pizza and gluten free courses.

Historische restaurant aan de oever van 
het meer van Caldonazzo net geren-
oveerd, heeft een terras met  een moder-
ne intrekbare glazen wanden die geschikt 
zijn voor regenachtige dagen als voor de 
warme zomeravonden en een zaal  ge-
heel opnieuw ingericht met meubels van 
zachte kleuren  in harmonie met elkaar. 
Geschikt voor elke gelegenheid. Keuken 
met streekgerechten uit Trentino, zee- en 
meervis,  vegetarische gerechten, ge-
rechten / pizza voor coeliakie.SEATS / ZITPLAATSEN: 

Indoor 180 -Outdoor  180 
Im Innerbereich 180 - buiten  180

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Always opened in summer season 
Altijd geopend

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB - ES

PIZZERIA AL PESCATORE Pineta is a restaurant, pizzeria and cafè 
situated at the foot of Monte Cimone, Cald-
nazzo. The structure is made of natural ma-
terials, it has a wide parking area and e nice 
park for children with a special tree house. 
The restaurant is perfect for families, sport 
lovers and good cuisine lovers. The kitch-
en offers traditional dishes in a new style, 
fresh and season produce with particular 
attention to vegetarian, gluten free dishes 
and children demands. In the evening, you 
can choose between the special and orig-
inal pizzas of the pizzeria and the german 
beer Weltenburg Kloster. 

Pineta is een restaurant, pizzeria, bar ge-
legen aan de voet van Monte Cimone in 
Caldonazzo, gemaakt van natuurlijke ma-
terialen, heeft een ruime parkeergelegen-
heid en een mooie speeltuin met boomhut. 
Geschikt voor gezinnen, sportlievelingen en 
liefhebbers van lekker eten, er worden tradi-
tionele gerechten geserveerd, met verse en 
seizoensgebonden producten, met speciale 
aandacht voor vegetarisch, coeliakie en de 
behoeften van kinderen. De pizzeria biedt 
originele pizza specialiteiten, vergezeld door 
onze Duitse bier Weltenburg Kloster.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 90 - Outdoor 30 - Tavern 40 / Binnen 
90 - Buiten 30 - Taverne 40

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Always opened / Altijd geopend

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - GB

RISTORANTE PIZZERIA 
PINETA

Loc. Pineta - Caldonazzo
Tel. +39 0461 723641 - Cell. +39 333 3513639 
ristorante@pinetacaldonazzo.com
Facebook: Pineta Ristorante Bar
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Italian cuisine and pizza for celiac. 
Restaurant with traditional and rural 
furnishing, welcoming and cozy, with 
seasonal decorations. Home made 
special… 3 dishes not to be missed! 
Fresh home made pasta; pizza with 
kamut flour; tagliata (sliced meat).

Italiaanse keuken en pizza’s gluten-
vrij. Lokaal met klassieke en rustieke 
meubels, warm en gezellig, seizoens-
gebonden decoraties. Specialiteiten 
van het huis... 3 gerechten die je zeker 
niet mag missen! Zelfgemaakte pas-
ta‘s; Pizza Kamut graan; vlees.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 90 -Outdoor 25 
Binnen 90 - buiten 25

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Saturday 
Zaterdag

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - GB 

Via Naurizio, 19 - Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 752648 - Tel. +39 349 3632569
paolomonsorno@virgilio.it 

RISTORANTE PIZZERIA 
LA RUSTICA Traditional mountain hut with a cozy 

and warm rural atmosphere. Esily 
reachable by car through an asphalt 
road from Caoria. Traditional regional 
cuisine, lake fish, vegetarian dishes.

Traditionele berghut, warm en rus-
tiek, bereikbaar per auto, ongeacht de 
weersomstandigheden, vanaf de ge-
asfalteerde weg die uitkomt bij  Caoria. 
Typische Trentino keuken, koken zoet-
watervis, vegetarische gerechten. 

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 40 -Outdoor 30 
Binnen 40 - buiten 30

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
From June 1 to end of October open everyday. 
During low season the restaurant is closed 
from Monday to Thursday. 
Van 1 juni tot eind oktober elke dag geopend. In 
het laag seizoen van maandag tot donderdag 
gesloten.

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT - D - GB  

RIFUGIO REFAVAIEFamily-run restaurant, simple and 
cozy. Fresh seafood and particular 
attention to the ingredients and serv-
ings. Fast service on midday.

Familierestaurant, eenvoudig, infor-
meel. Keuken van verse zeevis met een 
oog op kwaliteit van het product en de 
verzorging van de gerechten, snelle 
lunch service.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 70 -Outdoor 16 
Binnen 70 - buiten 16

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Closed on Sundays 
Rustdag: Zondag

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT- D

Via Fratelli Divina, 6 - Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 753693 
Cell. +39 347 8884312 - Fax +39 0461 753693 
info@ristorante-san-giorgio.it - ericguidi78@gmail.com

www.ristorante-san-giorgio.it

RISTORANTE S. GIORGIO

Traditional cuisine of Trentino region. 
A simple and genuine menu with the 
scents of Trentino mountains and 
more than 60 varieties of pizza. 

Typische gerechten uit Trentino. Een-
voudige en authentieke gerechten 
waarin de geuren van Trentino te vin-
den zijn en meer dan 60 soorten pizza‘s.

SEATS / ZITPLAATSEN: 
Indoor 48 / Binnen 48

CLOSING DAY / GESLOTEN OP: 
Thursday / Donderdag

LANGUAGES SPOKEN 
GESPROKEN TALEN: 
IT

RISTORANTE PIZZERIA 
CENTRALE

P.zza Martiri della Resistenza - Borgo Valsugana
Tel. +39 0461 752205 
pizzeria.centrale@alice.it   

Loc. Refavaie - Pieve Tesino
Tel. e Fax +39 0439 710009 
Cell. +39 349 4961441 - info@rifugiorefavaie.com

www.rifugiorefavaie.com


