pizza Classic

standard

mozzarella & rajčatová omáčka

Šunka & žampiony dušená šunka, žampiony
Hawaaaai dušená šunka & ananas a extra porce mozzarelly
Zeleninový mix V kukuřice, paprika, cibule, olivy & žampiony
American HOT
salám, jalapeños, cibule
Bob Solo dušená šunka, žampiony & olivy
Sýrový mix V niva, uzený eidam

Fortys Special

mozzarella & rajčatová omáčka

Don Forty
salám, anglická slanina, cibule & jalapeños
Mexicana Original
salám, paprika, kukuřice a jalapeños
Špenát & kuře špenátové listy a extra velká porce marin. kuřete
Tvarůžková deluxe dušená šunka, tvarůžky a cibule
Barbecue Special
marin. kuře, slanina, jalapeños a barbecue omáčka
Chicken Steak Special marin. kuře, slanina, sladká cibulka a paprika
Tandoori chicken marin. tandoori kuře, paprika, sladká cibulka
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čerstvá mozzarella,
bazalka & rajčatová omáčka

velká

149,- 199,40

32
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zdarma

standard

velká

standard

velká

169,- 229,-

189,- 259,-

Každé Po, Út, St, Čt. Pizza nebo 1l
Cola. S sebou nebo rozvoz.

sleva

na 6 a více pizz

Platí na pizzu s sebou nebo rozvoz.

Diavola
ještě více Pepperoni salámu
Prosciutto Crudo ještě více parmské šunky
Tonno tuňák a cibule
Quattro Formaggi V Grana Padano, pecorino, gorgonzola
standard

mozzarella, rajčatová omáčka
+ dvojité americké těsto a plněný sýrový okraj

199,-

Cowboy
salám, slanina, párek, sladká cibulka a jalapeños
Las Vegas dvojitá porce šunky, žampiony, olivy, kukuřice a paprika
The Double dvojitá porce mozzarelly, dvakrát víc salámu a paprika

Kč

sleva

Na každou pizzu při vyzvednutí
na pobočce.

Sestavte si pizzu podle vás

Těsta podle přání
Nadýchané těsto,
křupavé na kraji
a měkké uvnitř.

standard 20,velká
30,32
cm

40
cm

Margherita Classic

standard

velká

Margherita Gourmet

standard

velká

čerstvá mozzarella, bazalka & rajčatová omáčka

149,- 199,-

každá ingredience:

standard

velká

10,-

15,-

20,-

30,-

119,- 159,-

mozzarella & rajčatová omáčka

cibule, listový špenát,
žampiony

paprika, ananas

kukuřice, olivy

Grana Padano, pecorino, mozzarella,
jalapeños, habanero,
gorgonzola, šunka,
hermelín, uzený
sladká cibulka, párek,
salám, anglická slanina
eidam, niva, tvarůžky marinované kuřecí kousky
parmská šunka, tuňák

salám Pepperoni

40,-

60,-

Okraj plněný
mozzarellou
a bylinkami.

standard 25,velká
35,-

Okraj naplněný
párkem a hořčicí.
Mňam!

standard 30,velká
45,-

