
 
Monatti  

Pizzák:        26cm   32cm 

1. Magdalena: (paradicsomszósz, duplasajt)   1470.-   1670.- 

2. Fungi: ( paradicsomszósz, gomba sajt)   1470.-   1670.- 

3. Prociutto: ( paradicsomszósz, sonka, sajt)   1690.-   1890.- 

4. Pepperoni: ( paradicsomszósz, szalámi, pepperoni, sajt) 1890.-   2090.- 

5. Hawaii: (paradicsomszósz, sonka, ananász, sajt)  1790.-   1990.- 

6. Milano: (Paradicsomszósz, sonka, gomba, hagyma, sajt) 1790.-   1990.- 

7. Napoli: ( paradicsomszósz, sonka, gomba, olíva, sajt)  1790.-   1990.- 

8. Bolognese: ( fűszeres hússzósz, sajt)    1790.-   1990.- 

9. Róma: ( paradicsomszósz, sonka, gomba, kukorica, sajt) 1790.-   1990.- 

10. Bismarck: ( paradicsomszós, sonka, gomba, tükörtojás, sajt) 1890.-   2090.- 

11. Calzone: (Töltött) (paradicsomszósz, sonka, füstöltsonka,     2090 

hagyma, sajt) 

12. Tonno: ( paradicsomszósz, tonhal, hagyma, sajt)  1890.-   2090.- 

13. Quatro formaggi: ( paradicsomszósz, mozzarella,  1990.-   2190.- 

 füstöltsaj, camembert, gorgonzola) 

14. Ungarese: ( paradicsomszósz, szalonna, kolbász,   1990.-   2190.- 

friss paradicsom, csípős paprika, hagyma, sajt) 

15. Paradiso: (paradicsomszósz, friss paradicsom,   1890.-   2090.- 

mozzarella, friss bazsalikom, sajt) 

16. Pippi: (Paradicsomszósz, csirkemellragu, sajt)   1890.-   2090.- 

17. Bianco: ( tejföl, sonka, gomba, sajt)    1790.-   1990.- 

18. Piedone: (paradicsomszósz, füstölt sonka, kukorica,  1990.-   2190.- 

 bab, hagyma, tükörtojás, sajt) 

19. Frutti di Mare: ( paradicsomszósz, tenger gyümölcse, sajt) 2190.-   2290.- 

20. Gurmet: (paradicsomszósz, pirított csirkemáj, gomba, 2090.-   2290.- 

hagyma, erőspaprika, sajt) 

21. Parma: ( paradicsomszósz, pármai sonka, sajt, rukkola) 2090.-   2290.- 

22. Monatti: ( paradicsomszósz, sonka, bacon, olíva,   2190.-   2390.- 

pepperoni, hagyma, szárított paradicsom, sajt) 

23. Dolce Vita: ( tejfölös alap, csirkemell kocka, brokkoli, sajt) 2090.-   2290.- 

 



24. Santa Monica: (paradicsomszósz, tonhal, pepperoni, olíva, 2190.-   2390.- 

lilahagyma, sajt) 

25. Barone: ( paradicsomszósz, olasz paprikásszalámi, sajt) 1990.-   2190.- 

26. Bibione: ( paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)  1890.-   2090.- 

27. Verona: ( paradicsomszósz, szalámi, sonka, gomba, sajt) 2090.-   2290.- 

28. Páné: ( fokhagymás pizzakenyér)      990.- 

29. Bobina: ( 5db pizzacsiga, paradicsomszósz, sonka, kukorica, sajt)  2090.- 

 

Sajtburger:          2450 

 (180 gr hús, ementali sajt, saláta, paradicsom, uborka, háziszósz, hasáb) 

Megaburger:         2990 

( 180 gr hús, ementali, tükörtojás, pirított füstölt tarja, saláta, uborka,  

paradicsom, háziszósz, hasáb)  

Csirkeburger:         2450 

( grillezett csirkemell, saláta, paradicsom, uborka, mangochutney, majonéz, hasáb) 

 

 


