Pizzakenyér: fokhagymás olíva (1,2,4)

1590 Ft

Margherita: paradicsomszósz, mozzarella, friss paradicsom, (1,2,5) 1990 Ft
Funghi: paradicsomszósz, mozzarella, sonka,
friss csiperkegomba (1,2,5)

2390 Ft

Sonkás: paradicsomszósz, mozzarella, sonka (1,2,5)

2290 Ft

Son-go-ku: paradicsomszósz, mozzarella,
sonka, gomba, kukorica (1,2,5)

2390 Ft

Szalámis: paradicsomszósz, mozzarella, paprikás szalámi (1,2,5)

2390 Ft

Magyaros: paradicsomszósz, mozzarella,
bacon, kolbász, hagyma (1,2,5)

2490 Ft

Kukori: paradicsomszósz, mozzarella, sonka, kukorica (1,2,5)

2290 Ft

Hawai: paradicsomszósz, mozzarella, sonka, ananász (1,2,5)

2290 Ft

Americana: paradicsomszósz, mozzarella, fűszeres csirkemell,
ananász, kukorica (1,2,5)

2490 Ft

Parma: paradicsomszósz, mozzarella, Pármai sonka, gomba,
friss paradicsom (1,2,5)

2590 Ft

Katalán: paradicsomszósz, mozzarella, fűszeres chorizó kolbász,
friss paradicsom, kalamata olívabogyó, bazsalikomolaj (1,2,5)

2590 Ft

„Bud Spencer”: paradicsomszósz, mozzarella, bacon, füstölt tarja,
hagyma, bab, jalapeno paprika (1,2,3,5)

2490 Ft

Breakfast: paradicsomszósz, mozzarella, kolbász, sonka,
tükörtojás, lilahagyma (1,2,5,6)

2390 Ft

„Dante pokla”: paradicsomszósz, mozzarella, csípős kolbász,
bacon, hegyes erős, pepperoni (1,2,3,5)

2490 Ft

Bolognai: paradicsomszósz, mozzarella, bolognai ragu (1,2,5)

2390 Ft

Jó étvágyat kívánunk!
Az árak tartalmazzák az Áfa-t.
Szervízdíjat nem számolunk fel.

Kék lagúna: paradicsomszósz, mozzarella, rák, kagyló, tintahal,
polip, kalamata olívabogyó (1,2,4,5)

2490 Ft

„Tonno”: paradicsomszósz, mozzarella, tonhal, lilahagyma,
kalamata olívabogyó, kapribogyó, főtt tojás, friss rukkola (1,2,4,5,6)
2490 Ft
Mediterrán: paradicsomszósz, mozzarella, picante szalámi, gomba, friss
paradicsom, kalamata olívabogyó, parmezán (1,2,3,5)
2290 Ft
4 sajtos: paradicsomszósz, mozzarella, edami, márványsajt,
camembert (1,2,5)

2390 Ft

Snidlinges sajtkrém alappal:
Miami: Snidlinges sajtkrém, fűszeres csirkemell, gomba, brokkoli, kukorica,
friss paradicsom (1,2,5)
2390 Ft
Bryndza: Snidlinges sajtkrém, mozzarella, juhtúró,
füstölt csülök, lilahagyma (1,2,5)

2490 Ft

„Üvegház”: Snidlinges sajtkrém, mozzarella, füstölt tarja, kolbász, gomba,
tükörtojás, lilahagyma, pepperoni (1,2,3,5,6)
2490 Ft
Kék Duna: Snidlinges sajtkrém, mozzarella, márványsajt, fekete erdő
sonka, kaliforniai paprika, hegyes erős (1,2,3,5)
2390 Ft

BBQ alappal:
BBQ: BBQ alap, mozzarella, füstölt tarja, bacon, tükörtojás,
jalapeno paprika (1,2,3,5,6)

Jó étvágyat kívánunk!
Az árak tartalmazzák az Áfa-t.
Szervízdíjat nem számolunk fel.

2590 Ft

