PIZZA

RENDELÉSFELVÉTEL | HÉTFŐ - VASÁRNAP 10.00 - 21.00
KISZÁLLÍTÁS | HÉTFŐ - VASÁRNAP 11.30 - 21.30
KISZÁLLÍTÁS | TATA INGYENES
BAJ, VÉRTESSZŐLŐS, SZOMÓD, TATA-REMETESÉG, TATA-AGOSTYÁN 400.KOCS, NASZÁLY, MOCSA, DUNASZENTMIKLÓS 600.KOCSRA, MOCSÁRA, NASZÁLYRA KISZÁLLÍTÁS 5000.- FELETTI RENDELÉS ESETÉN LEHETSÉGES

BANKKÁRTYÁT ÉS SZÉP KÁRTYÁT IS ELFOGADUNK

PIZZA & ÉTELDOBOZ 300.-

ÁRAINK MAGYAR FORINTBAN (HUF) ÉRTENDŐEK ÉS
TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁ-T.
AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

+36 30 8 300 900
MEGÚJULT ÉTLAPUNK 2022. DECEMBER 1-TŐL ÉRVÉNYES

PIZZÁK VÁLOGATOTT ALAPANYAGOKBÓL
Margherita (1, 7)

| 1.990.-

Marinara caprese (1, 7)

| 2.190.-

San marzano paradicsomszósz, mozzarella, friss
paradicsom, friss bazsalikom

San marzano paradicsomszósz, mozzarella,
fokhagyma, oregánó, friss paradicsom, ruccola,
olívaolaj, bazsalikom

| 2.490.-

szalámi (1, 7)

Nápolyi szalámi, aszalt paradicsom, san marzano
paradicsomszósz, mozzarella

Salsiccia pikante (1, 7)
Salsiccia csípős szalámi, san marzano
paradicsomszósz, hagyma, mozzarella

| 2.590.-

Quattro formaggi (1, 7)

| 2.890.-

Szarvasgombás (1, 7)

| 3.390.-

Sonka (1,7)

| 2.290.-

sonka kukorica (1, 7)

| 2.390.-

Cotto sonka, san marzano paradicsomszósz,
mozzarella

Cotto sonka,san marzano paradicsomszósz, kukorica,
mozzarella

Sonka, gomba, kukorica (1, 7)

Sonka, ananász, kukorica (1, 7)

Massimo (Maxi) (1, 7)

| 2.990.-

Abele (Ábel) (1, 7)

| 2.990.-

Prosciutto parma (1, 7)

| 3.390.-

| 2.790.-

| 2.890.-

| 2.890.-

Cotto sonka, san marzano paradicsomszósz, tonhal
olívabogyó, csirkemell, ördögszekérgomba, mozzarella
Cotto sonka, bacon, tejföl, hagyma, kukorica, mozzarella

Olasz szalámi, san marzano paradicsomszósz,
csípős pepperoni, mozzarella

Pikantó Panna (1, 7)

Capricciosa (1, 7,12)

Cotto sonka, ördögszekérgomba, articsóka, san
marzano paradicsomszósz, olívabogyó, mozzarella

Szarvasgombakrém, krémsajt, ördögszekérgomba,
grana padano

Olasz szalámi, tejföl, csípős pepperoni, mozzarella

Pármai sonka, san marzano paradicsomszósz, ruccola,
grana padano, olívaolaj

PIZZA

Élvezze pizzáinkat laktóz mentes sajttal is!

Előételek & Levesek

| +690.-

| 2.490.-

Cotto sonka,san marzano paradicsomszósz, kukorica,
ananász, mozzarella

Mozzarella, gorgonzola, grana padano, füstölt sajt,
San marzani paradicsomszósz

Pikantó (1, 7)

| 2.490.-

Cotto sonka,san marzano paradicsomszósz, kukorica,
ördögszekérgomba, mozzarella

Minden további feltét |+690.-Pármai sonka feltét | +890.-

PIKANT ÍZEK HÁZHOZ SZÁLLÍTVA

Csirkemell Cordon Bleu
Tatár beefsteak Pikant módra, friss
| 4.490.(mozzarellával és Cotto sonkával)
zöldségekkel, tökmagolajos fehér
| 4.990.hasábburgonyával és jázminrizzsel (1,3,7)
hagymával és kovászos kenyérrel (1,7,12)
Rántott sajt, párolt rizzsel és
Ó mami, tyúkhúslevese gazdagon
| 3.590.| 1.490.- tartármártással (1,3,7)
csigatésztával(1,3,9)
Póréhagymaleves, cheddar sajttal
és fűszeres kenyérkockákkal (1,7)

Rántott VAGY grillezett csirkemellfilé
| 1.990.- jázmin rizzsel és friss salátával(10,12)

Kapros zúzaleves pirított dödöllével
(1,7,9)

| 2.690.-

Passzírozott halászlé fogasfilével
(4)

| 2.790.-

Ó mami, tyúkhúslevese gazdagon
csigatésztával 2 fő részére (1,3,9)
Gulyásleves marhapofából,
galuskával(1,3,9)

Főételek

| 2.990.-

| 3.990.-

Ropogós csirkemellfilé málnadresszinges
| 4.290.friss salátával és juharsziruppal
(1,3,10,12)
Portóiban párolt marhapofa, pirított
zöldséges ropogós dödöllével(1,7,12)

| 5.490.-

Marhapofa pörkölt, házi galuskával(1,3,7) | 4.890.-

| 2.790.- Vasedényben sajtmártással füstölt
tarjával egyben sült dödölle(1,7)

| 4.290.-

Vargányás tejszínes maccheroni, sült
póréhagymával (1,3,7,12)

| 3.290.- Sütőtökös rizottó, ropogós tökmaggal és | 2.990.tökmagolajjal(7,8)

Borjúbécsi hasábburgonyával (1,3,12)

| 5.690.-

Baconbe tekert csirkemellfilé grillezett
mozzarellával, burgonyapürével
és grillezett paradicsommal(7)

| 4.390.-

Omlós tarja paprikamártással, pirított
burgonyával fetasajttal és kemencés
füstös póréhagymával (7)

| 4.490.-

Pikant tál 2 fő részére

Ropogós kacsacomb, konfitált tarja, rántott sertés
szelet, baconbe tekert csirkemellfilé, rántott sajt,
párolt káposzta, rizs, hasábburgonya (1,3,7)
11.990.-

Desszertek

Klasszikus túrógombóc
| 1.990.fahéjas tejfellel és karamellel(1,3,7)
Pikant brassói apró pecsenye
| 4.890.-sertésszűz, mangalica
Aranygaluska, vaníliasodóval (1,3,7,8) | 1.990.szalonna, burgonya(7)1.Glutén 2.Rák 3.Tojás 4.Hal 5.Földimogyoró 6.Szójabab 7.Tej 8.Diófélék
9.Zeller 10.Mustár 11.szezámmag 12.Kén-dioxid 13.Csillagfürt 14.Puhatestűek

ALLERGÉNEK

